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ELŐSZÓ
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogtudományi Osztálya által szervezett
tudományos tanácskozás előadásainak írott változatát tartja a kezébe a T. Olvasó. Az ország
jogi karairól összegyűlt doktoranduszok seregszemléje alkalmat adott arra, hogy a doktori
tanulmányukat folytató hallgatók, doktorjelöltek megismerkedhessenek egymással, ízelítőt
adjanak, illetve kapjanak egymás kutatási tevékenységéről és eredményeiről. A fiatal jogász
társadalom azon tagjainak írásaival találkozhatunk e kötetben, akik tíz, húsz, harminc év múlva
a hazai jogtudomány meghatározó reprezentánsai, vezető egyetemi oktatók, kutatók vagy éppen
az igazságszolgáltatás, közigazgatás, illetve a gazdasági, pénzügyi, politikai és jogi élet
prominensei lesznek.
A vendéglátó intézmény a hazai felsőoktatás egyik legjelentősebb egyetemeként kívánt
megfelelő házigazdája lenni e jeles eseménynek. A Debreceni Egyetem, mely tizennégy
karával, huszonöt doktori iskolájával a legszélesebb tudományos, oktatási és kutatási palettával
rendelkezik hazánkban, mindent elkövet, hogy a leendő tudós generáció mindazon szükséges
szakmai támogatást megkapjon, aminek révén az itthoni és nemzetközi tudományos életben
érvényesülni tudjon. A tehetséggondozás legmagasabb fokának is tekinthető doktori képzés
minden intézmény és kar működése szempontjából meghatározó. A doktori iskolák
működésének színvonala, a doktoranduszok és doktorjelöltek publikációi, valamint a
megvédett doktori disszertációk tudományos minősége lakmuszpapírként árulkodik az adott
intézményről, az ott folyó oktató, kutató tevékenységről.
A Debreceni Egyetem jogi karán működő Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
legfőbb célja – a társintézmények doktori iskoláihoz hasonlóan – az állam- és jogtudományok
területén megfelelő tudományos utánpótlás nevelése. Ezen túlmenően fontos küldetésünknek
tekintjük, hogy lehetőséget nyújtsunk a gyakorlatban már jelentős karriert befutó jogászok
(bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek stb.) számára PhD tanulmányok
folytatására és tudományos fokozat szerzésére. Örömteli számunkra, hogy a doktori
iskolánkban megvédett doktori disszertációk szinte mindegyike neves hazai, sőt külföldi
szakmai kiadóknál könyv alakban is publikálásra kerülnek. Kívánom, hogy az e kötetben
bemutatkozó doktoranduszok és doktorjelöltek is mihamarabb kutatási tevékenységük
összefoglalásaképpen a sikeres doktori eljárás végén megszületett disszertációikkal gazdagítsák
a hazai és nemzetközi jogtudományi irodalmat!
Végül ez úton köszönöm a debreceni szervezők áldozatos munkáját, akik nem csak sikeresen
megszervezték és lebonyolították a két napos tudományos ülést, hanem lehetőséget teremtettek
e kötet megjelentetésére!
Debrecen, 2014. augusztus 15.

Szabadfalvi József
dékán
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
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Francsovics István: Előhaszonbérleti jog gyakorlása termőföld haszonbérleténél
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Darák Péter egyetemi adjunktus
Bevezetés
A téma aktualitását indokolja többek között, hogy az előhaszonbérleti jog gyakorlására
vonatkozó jogszabályok köre jelentős változáson megy keresztül. Már részben hatályba lépett
a 2013. évi CXXII. törvény (földforgalmi törvény, a továbbiakban Fftv.) a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról, 2014.05.01-ig a fennmaradó szabályai is hatályba lépnek.
Az új Polgári Törvénykönyv szintén hamarosan, 2014.03.15-én hatályba lép. Elsősorban e két
törvény szabályozza a termőföld haszonbérletére vonatkozó előhaszonbérleti szabályokat, tehát
nagyon aktuális a téma felvetése. A tanulmányban arra törekedtem, hogy a korábbi és az új jogi
előírásokat is feldolgozzam az összehasonlíthatóság érdekében.
1. Mi az oka, hogy a termőföld haszonbérleténél a Ptk. előhaszonbérleti szabályaitól eltérő
rendelkezések legyenek?
Akár a régi, akár az új Ptk. egyetlen jogcímen biztosít előhaszonbérleti jogot, mégpedig
harmadik személyekkel szemben a tulajdonostársaknak. A kérdésre a legautentikusabb választ
a Fftv. indoklása adja meg. Az 1994. évi LV. törvény (Tft) „legfontosabb célkitűzése volt,
hogy a politikai, gazdasági rendszerváltás folyamatában a földtulajdoni, földhasználati
viszonyok átalakításával a mezőgazdaságban a magántulajdon váljon meghatározóvá, a
magántulajdonba került termőföld használata, hasznosítása és forgalma elsősorban a kialakuló
piacgazdaságba bekapcsolódni képes hazai gazdaságok megerősödését segítse elő.” 1 A Fftv.
vonatkozó indoklása: „A birtokpolitikai célok érvényesülését szolgálja a Tft. szabályai között
is jelen levő másik jogi hatalmasság: az előhaszonbérleti jogosultság.” 2 Megállapítható, hogy a
Ftv. az elfogadása időpontjában a hazai gazdaságok megerősödését kívánta elősegíteni,
függetlenül a vállalkozások formájától és méretétől. A Ftv. módosításai, főleg az utóbbi
években már a családi és egyéni gazdaságok irányába próbálták terelni a földhasználatot az
előhaszonbérlet szabályainak változtatásaival. A Fftv. szabályai ezt a szándékot még
hangsúlyozottabbá tették, a kormányzat kimondott céljának megfelelően, hogy a földhasználat
aránya a családi és egyéni gazdaságok vonatkozásában a jelenlegi 20%-ról 80 %-ra emelkedjen.
Meg kell említeni, hogy a másik kiemelt birtokpolitikai-struktúrapolitikai cél az állattartás
arányának növelése.
Egy más megközelítés is definiálja a célt és az eltéréseket magyarázza: „A termőföld
tulajdonának és használatának szabályozása elsősorban agrárpolitikai (azon belül különösen
mezőgazdasági struktúra-fejlesztési és agrár-környezetvédelmi) célt szolgál…”3 Ebben a
megközelítésben a birtokpolitikai-struktúrafejlesztési cél mellett megjelent az agrárkörnyezetvédelmi cél is, ami az Alaptörvényben is lefektetésre került többek között a termőföld
védelmére és fenntartására vonatkozó előírásokban.

2013. évi CXXII. törvény indokolása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, Általános indokolás, 2. pont,
Complex Jogtár 2013.szeptember 30.
2
2013. évi CXXII. törvény indokolása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, Részletes indokolás a 45-48.
§-hoz, Complex Jogtár 2013.szeptember 30.
3
KURUCZ Mihály: Gondolatok a termőföldjog szabályozás kereteiről és feltételeiről, II. rész, Geodézia és
kartográfia, 2008/10., 6.
1
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2. Előhaszonbérleti joggal kapcsolatos alapfogalmak, alapvető előírások a régi
jogszabályok alapján
Termőföld fogalma a Tft-ben: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, kert, gyümölcsös, kert, rét (gyep), legelő, nádas, erdő, fásított
terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.
Haszonbérlet fogalma az 1959. évi IV. törvényben: haszonbérleti szerződés alapján a
haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület vagy más hasznothajtó dolog időleges
használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.
Tulajdonostárs előhaszonbérleti joga (Ptk.): a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi
tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg
előhaszonbérleti jog illeti meg.
Előhaszonbérleti jog (Ftv.) sorrendje: azonos ranghelyen volt haszonbérlő, állattartó telep és
halastó üzemeltetője, majd helyben lakó szomszéd, helyben lakó
A helyben lakó szomszéd és a helyben lakó esetében a sorrend: családi gazdálkodó, regisztrált
őstermelő, mg. egyéni vállalkozó.
Az Ftv. alapján gyakorolható előhaszonbérleti jog az állattartó telep, illetve a halastó
nagyságától független. Ez probléma, mert a törvény alapján az állattartó telep, illetve halastó
takarmányszükségletét meghaladó földterületre is gyakorolható az előhaszonbérleti jog.
Előhaszonbérleti jog jogcímeinek csoportosítása (Ftv.):
 szerzett jog alapján (volt haszonbérlő)
 preferált tevékenység alapján: állattartó telep és halastó üzemeltetője
 lakóhely alapján: helyben lakó szomszéd, helyben lakó
 vállalkozási forma alapján: családi gazdálkodó, mg. őstermelő, mg. egyéni vállalkozó
 közös tulajdon alapján: tulajdonostárs
Jogi személy és szervezet az Ftv. alapján csak az első két jogcím alapján élvez előhaszonbérleti
jogot.
Közös tulajdonban álló földek haszonbérbe adására vonatkozó szabályok (Ftv):
 a tulajdonosok egyhangú döntésével használati megosztást és vázrajzot kell készíteni,
ha a közös tulajdonban álló földterületet több termelő kívánja használni
 ha kívülálló harmadik személy kívánja haszonbérbe venni az ilyen földet, írásos
ajánlatát (felhívás) közölnie kell valamennyi tulajdonossal
 a felhívás tartalmának tulajdonostársak közötti teljeskörű elfogadása minősül elfogadott
haszonbérleti ajánlatnak (ezt még közölni kell az előhaszonbérletre jogosultakkal)
Nem érvényesül az előhaszonbérleti jog az Ftv alapján:
 közeli hozzátartozók közötti haszonbérleti szerződés esetén
 gazdaságátadási támogatás feltételeként megvalósuló haszonbérlet esetén
 zártkert haszonbérlete esetén.
Az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosultakkal a haszonbérleti ajánlatot közölni kell,
amennyiben a Ftv., valamint a Ptk. alapján törvényes előhaszonbérleti jog áll fenn, a termőföld,
tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó, és az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot
hirdetményi úton kell az előhaszonbérletre jogosulttal közölnie (kifüggesztés). A kifüggesztés
időtartama 15 nap.
Előhaszonbérleti jog elsőbbsége, amennyiben az általános és a speciális törvény alapján is
fennáll előhaszonbérleti jog: Ftv.: „A termőföld és tanya haszonbérbe adása esetén - ha törvény
másként nem rendelkezik - az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg:…….”
Közös tulajdon esetén a Ptk. az a törvény, amely másként rendelkezik, ezért azt kell alkalmazni.
Ha azonos ranghelyen állók kívánnak élni előhaszonbérleti jogukkal, a tulajdonos dönt,
melyikükkel köti meg a szerződést.
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Az előhaszonbérleti jog alkalmazásánál az ismertetett előírásokon túlmenően más jogszabályi
előírásokat is be kell tartani. Jó példa erre az EBH 2011.2406 számon közzétett Legfelsőbb
Bírósági Ítélet is az ajánlati kötöttséggel összefüggésben. Az ügy rövid lényege, hogy pályázati
úton meghirdetett haszonbérlet esetén az 5 éves előre történő díjfizetés vállalásának kifelejtése
miatt a szerződési ajánlat kifüggesztése hiányosan történt. Utólag pótolták a hiányosságot, és a
szerződési ajánlatba belefoglalták a díjfizetésre vonatkozó előírást is. A hiányos kifüggesztés
és a szerződési ajánlat kiegészítése között napokban előhaszonbérletre jogosulttá vált a pályázat
nyertese is, mert földvásárlás miatt helyben lakó szomszéddá vált. A Legfelsőbb Bíróság
megállapította, hogy „az eredeti elfogadott ajánlat helyesen tartalmazta, hogy az V. rendű
alperes előhaszonbérleti joggal nem rendelkezik. Ez a közzétett nyilatkozat utóbb, a
körülmények megváltozására hivatkozással nem volt módosítható” 4 Azaz a Ptk. szerinti ajánlati
kötöttség miatt a nyertes pályázat utólag nem módosítható.
3. Új földtörvény megalkotása szükségességének indokai
Az 1. pontban leírtakon túlmenően még az alábbi főbb indokok említhetők:
 a Ftv. egyes rendelkezései 2014.04.30. után uniós jogba ütköznének, elsősorban a
tőkeáramlásra és a letelepedés szabadságára vonatkozó egyes szabályok miatt
 az úgynevezett „zsebszerződések” érvényes szerződéssé alakításának megakadályozása
 a földműves fogalmának megalkotásával és helyzetbe hozásának segítségével
földtulajdon- és földhasználati jogosultságot – indokolt kivételek mellett –
főszabályként csak mezőgazdasági termelést folytató személy, földműves szerezhet
Kurucz Mihály az Ftv. hátrányait az alábbiakban foglalta össze:
 a mostani szabályozási modellben nagybirtokot szerezhet a spekulatív földszerző
 az Alkotmánybíróság 1994. évi határozata a földtörvény földforgalmi rendelkezéseit
időfüggvényhez kötötten találta az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban állónak.
 nincs meghatározva földtulajdon-, illetve földhasználat-szerzésnél agrárhasznosítási
követelmény5
4. Előhaszonbérleti joggal kapcsolatos alapfogalmak, alapvető előírások az új
jogszabályok alapján és a fontosabb különbségek bemutatása
Haszonbérlet fogalma a 2013. évi V. törvényben: haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlõ
hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak
szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.
A most még hatályos Ptk-hoz képest az a változás, hogy kimaradt a meghatározott
mezőgazdasági földterület a fogalom-meghatározásból, és bekerült a hasznot hajtó jog
gyakorlása, mint haszonbérbe adható jog. A mezőgazdasági földterület haszonbérbe adása
szempontjából ez a változás nem releváns.
Előhaszonbérleti jog az új Ptk. alapján: A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi
tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elõvásárlási, elõbérleti és elõhaszonbérleti jog
illeti meg. Ez az előírás nem változott a korábbihoz képest.
Földforgalmi törvény (Fftv). vonatkozó fogalom-meghatározása: mező-, erdőgazdasági
hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan
földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő
(gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

4
5

A Legfelsőbb Bíróság EBH 2011.2406 számú ítélete.
KURUCZ i.m. 4.
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Változást jelent a korábbi törvényhez képest, hogy az adott művelési ágba tartozó belterületi
földek is mező-erdőgazdasági hasznosítású földnek számítanak e törvény vonatkozásában,
valamint, hogy a halastó kikerült ebből a körből. Látszólag nem jelentős a változás, azonban,
ha más jogszabályokra vonatkozó hatását is figyelembe vesszük, egyes esetekben komoly
kihatása is lehet. Például, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. melléklete 9.4.1
pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a a haszonbérlet
időtartama az öt évet eléri. Nyilvánvaló, hogy a Fftv. hatályba lépése után kapott halastó
bérbeadásából származó bevétel már nem adómentes.
Jelentősen változott, kibővült az előhaszonbérleti jog gyakorlását lehetővé tevő jogcímek köre
és száma. A törvény másképpen szabályozza az erdő művelési ágú és az erdőnek nem minősülő
földterületekre vonatkozó előhaszonbérleti jogokat. A fontosság és a nagyságrend alapján itt az
erdőnek nem minősülő föld előhaszonbérleti szabályait ismertetem.
Előhaszonbérleti jog sorrendje (erdőnek nem minősülő földek).
1a) mindenkit megelőz állattartó telep üzemeltetője a telephez szükséges takarmány-előállítás
céljából, földrajzi árujelzési, eredetmegjelölési célú vagy ökológiai gazdálkodás
1. a volt haszonbérlő olyan földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet, aki helyben
lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek, illetve 20 km-en belülinek minősül
2a) földműves tulajdonostárs a volt haszonbérlőt és az 1a) pontban felsoroltakat kivéve
mindenkit megelőz
2. helyben lakó szomszéd földműves
3. helyben lakó földműves
4. 20 km-en belüli földműves
5. helybeli illetőségű szomszéd termelőszervezet
6. helybeli illetőségű termelőszervezet
7. 20 km-en belüli termelőszervezet
Földművesek belső sorrendje az 1., 2a), 2., 3., 4. pontokon belül: családi gazdálkodó, fiatal
földműves, pályakezdő gazdálkodó.
Nem áll fenn előhaszonbérleti jog: közeli hozzátartozók közötti haszonbérleti szerződés
esetében, jogszabály alapján történő földátadáskor, valamint mg. termelőszervezet legalább 25
%-os tulajdonosa vagy alkalmazottja közötti használatba adás esetében.
Előhaszonbérletre jogosultság csoportosítása:
szerzett jog alapján: 1. pont
személyi státusz alapján: 2-7., 2a pontok
tevékenység alapján 1a) pont.
Fontosabb eltérések a Fftv-ben és aFtv-ben megfogalmazott előhaszonbérleti szabályok között:
 új előhaszonbérleti jogcímek tevékenység alapján (1a) pontban)
 az új törvény egyértelműsíti, hogy az állattartó teleppel kapcsolatos, 1a) pontban
megjelölt előhaszonbérleti jog a telep takarmányellátásának biztosítása érdekében
gyakorolható
 az új törvény bevezeti a földműves és a mezőgazdasági termelőszervezet esetében is a
20 km-en belül lakó, illetve 20 km-en belüli illetőségű fogalmát
 a volt haszonbérlő nem kerül automatikusan első helyre, csak akkor, ha helyben lakó,
20 km-en belül lakó, illetve helybeli vagy 20 km-en belüli illetőségű.
 a mezőgazdasági termelőszervezetek előhaszonbérleti joga, kivéve az 1a) és az 1.
pontokban meghatározott jogcímeket, a földművesek előhaszonbérleti joga utáni
rangsorban következik. Látszólag változást jelent az, hogy a Tftv. alapján az
előhaszonbérletre jogosultak közé bekerültek a mezőgazdasági termelőszervezetek is.
Véleményem szerint ez érdemi változást nem jelent, mert a helybeli vagy 20 km-en
belüli földművesek ezt megelőző ranghelyen állnak, így akár a helybeli illetőségű
mezőgazdasági termelőszervezettel szemben is sikerrel élhet előhaszonbérleti jogával
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egy 20 km-en belüli földműves. A mezőgazdasági termelőszervezetek 5-7. pontokban
leírt előhaszonbérleti joga kizárólag a 20 km-nél távolabb lakó földművesekkel
szemben gyakorolható.
 Egy korábban létező előhaszonbérleti jog nem került be a törvénybe. Így kikerült a
halastó üzemeltetője, ami érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a halastó már nem
minősül termőföldnek.
Változott az azonos ranghely szerinti korábbi belső sorrend is. A családi gazdálkodó, mg.
őstermelő, mg. egyéni vállalkozó sorrend helyett a földművesek belső sorrendje családi
gazdálkodó, fiatal földműves, pályakezdő gazdálkodó lett.
Új elem a törvényben a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötésének előírása. A
mezőgazdasági igazgatási szerv jogszabálysértés, a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő
haszonbérleti szerződés jóváhagyását megtagadhatja.
A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott
haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a
haszonbérbeadónak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell a Fftv, valamint
a Ptk-n alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival. A haszonbérleti szerződést az
előhaszonbérletre jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a haszonbérbeadónak a haszonbérleti
szerződést a Ptk-n alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell.
A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése a települési önkormányzat
polgármesteri hivatala hirdetőtáblájára kifüggesztéssel történik. A közlés kezdő napja a
haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap. Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos
jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti
jogáról lemondó jognyilatkozatot. Tehát az új törvényben is magmaradt a kifüggesztés
jogintézménye azzal, hogy a 60 napos jognyilatkozat tételére nyitva álló határidő 15 napra
csökkent.
5. Az Fftv. előírása következtében a 4. pontban ismertetett eseteken túlmenően
előhaszonbérleti jog mely esetekben nem gyakorolható?
Ebben a pontban azt az előírást ismertetem, amikor az előhaszonbérleti jog azért nem
gyakorolható, mert törvényi előírás következtében a haszonbérbeadás is kizárt. Ez a szabály az
Fftv. 13. §. (1) bekezdésében található. Eszerint a tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a törvényben felsorolt kivételektől eltekintve - a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló
szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és
ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. Ezen túlmenően vállalja, hogy a
földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja. Nem minősül
a használat átengedésének, ha az érintett föld használatát földművesnek minősülő közeli
hozzátartozója vagy a legalább 25%-ban a saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában álló
mezőgazdasági termelőszervezet javára engedi át. Ezen a ponton még két ponton ad a törvény
engedményt: szintén nem minősül a használat átengedésének, ha az érintett föld használatát
társult erdőgazdálkodás céljára vagy vetőmagtermesztéshez szükséges terület biztosítása
céljából engedi át más személynek.
Ezen szabály – a kivételeket most figyelmen kívül hagyva - hosszabb távon azzal a hatással jár,
hogy a volt haszonbérlő első helyen fennálló előhaszonbérleti joga addig áll fenn, amíg az
érintett földterület nem lesz adásvétel tárgya. Az adásvétel létrejötte után, amely időpontban
lejár egy meglévő haszonbérleti szerződés, a törvényi használat-átengedési tilalom miatt négy
eset lehetséges:
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1. A termőföld vevője vagy a volt természetes személy földműves haszonbérlő, vagy más
természetes személy földműves, aki ettől kezdve saját jogán és kötelezettségének
megfelelően használja a földet.
2. A termőföld vevője a volt haszonbérlő vagy bármely más mezőgazdasági
termelőszervezet legalább 25%-os tulajdoni hányadú tulajdonosa, és mivel ebben az
esetben nem érvényesül az előhaszonbérleti jog, az érintett föld használatát átengedheti
a legalább 25%-os tulajdonában vagy közeli hozzátartozója legalább 25%-os
tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezetnek.
3. A termőföld vevője társult erdőgazdálkodás céljából vagy vetőmagtermesztéshez
szükséges terület biztosítása céljából átengedi a föld használatát más személynek.
Fentiekből az is következik, hogy termőföld tulajdonos váltása esetén, ha az idézett törvényi
feltételek nem állnak fenn, mert például a mezőgazdasági termelőszervezet olyan tulajdonosa a
vevő, akinek kevesebb, mint 25% a tulajdoni hányada, vagy nincs is neki egyáltalán
mezőgazdasági termelőszervezetben tulajdoni hányada, a haszonbérleti szerződés lejártakor
már nem adhatja haszonbérbe az általa megvásárolt termőföldet a korábbi haszonbérlő
mezőgazdasági termelőszervezetnek. Tehát itt törvényi tilalom esete áll fenn, ami erősebb, mint
az előhaszonbérleti jogra vonatkozó való ranghely kérdése.
Természetesen szintén nem gyakorolható az előhaszonbérleti jog és egyáltalán a földbirtokhoz
való jog a birtokmaximum felett, ami főszabály szerint 1200 hektár, a kivételes birtokmaximum
1800 hektár.
6. Fftv. mennyiben küszöböli ki a Ftv. hátrányait előhaszonbérleti jog tekintetében?
Erre a kérdésre elsősorban a tapasztalatok adják meg a választ, azonban így előzetesen
megpróbálok prognosztizálni néhány, már most valószínűsíthető hatást, szempontot:
 a spekulációs célú földhasználat megnehezül, azonban nem szűnik meg teljesen, hiszen
a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyása nem tud kiszűrni minden ilyen jellegű
szándékot, főleg akkor nem, ha a szerződés egyébként nem ütközik jogszabályba. Az új
törvény inkább a – jelen tanulmány tárgyát nem képező – spekulációs célú földtulajdonszerzés elé állít majdnem leküzdhetetlen akadályokat.
 jelentősen erősödtek az agrár-hasznosítási követelmények, tekintettel arra is, hogy
termőföldet haszonbérbe csak földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet vehet.
 az eljárási és jogalkalmazási szabályok nem egyszerűsödtek, hanem bonyolódtak (pl.
haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyásának új szabálya).
 az Fftv. nem teljeskörűen szabályozza a földhasználati viszonyokat, az üzemtörvény és
az integrációs törvény még érzékelhetően hiányzik, az Fftv. ezek megalkotására
felhatalmazást adott az Országgyűlésnek.
Tekintettel arra, hogy az Fftv. a jelenleg élő érvényes földhaszonbérleti szerződéseket nem
érinti, az új törvény előhaszonbérletre vonatkozó szabályai csak évek múlva fogják hatásukat
kifejteni, és, mivel a régi szerződések fokozatosan, több év alatt járnak le, a hatás is fokozatos
lesz.
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Gyüre Annamária Csilla: Az EU értékválasztása: megújuló energia vagy atomenergia?
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Fodor László tanszékvezető egyetemi tanár
I.

Bevezető gondolatok

Az Unió jelentős fosszilis energiahordozó-készlettel nem rendelkezik, az EU-ban realizálják a
világ évi olajfelhasználásának ötödét, a gáz hatodát, a szén egytizedét, miközben lakossága a
világ huszadának felel meg.1 A fosszilis energiahordozókra (kőolaj, földgáz, kőszén) alapuló
energiarendszer nem fenntartható, a készletek kimerülőben vannak, melyek túlnyomó többsége
politikailag instabil államok területén találhatóak. Elégetésük során üvegházhatású gázok, pl.
szén-dioxid kerül a légkörbe, melyek tartósan és károsan generálják az éghajlatváltozás
folyamatát. A klímaváltozással kapcsolatosan a szakemberek egyöntetűen azon a véleményen
vannak, hogy a földi globális átlaghőmérséklet emelkedést 2 C-on meg kell állítani,
amennyiben ezen határ túllépésére kerül sor, a társadalmi, gazdasági következmények
beláthatatlanok lesznek, valamint a klímaváltozás káros hatásai visszafordíthatatlanná válnak.2
Ezen hatások az EU-t is erőteljesen érintik, melyet maga is felismert és igényként fogalmazta
meg, hogy meg kell újítania meglévő energiarendszerét, melynek költségét 3 milliárd EUR-ra
becsüli, 2014-et pedig a belső energiapiac megvalósításának határidejeként jelölte meg. Az EU
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaszerkezet kialakításában látja a jövőt, mely a magas
széntartalmú tüzelőanyagok alacsony széntartalmúakkal való helyettesítésének ösztönzését
jelenti.3 A Bizottság ezen túl aktív szerepet vállal a G20 célkitűzések megvalósításában, ami
többek között a fosszilis tüzelőanyagok még meglévő közvetlen és közvetett támogatásainak
felszámolását jelenti.4
A mai, gazdasági válsággal terhelt világban a fenntarthatóság kérdése a vezérelv, fenntarthatóvá
kell tenni a környezetterhelést, a gazdasági fejlődést, valamint a társadalmi viszonyokat. Az
energiarendszer alább megnevezett fejlesztésének irányai mindezekhez járulnak hozzá. A
különböző energiapolitikai prioritások összekapcsolódnak, egymásra támaszkodnak, és egymás
meglétét feltételezik. Az éghajlatváltozás folyamatának visszaszorításában, az általa gerjesztett
káros folyamatok elkerülésében, valamint magában az alkalmazkodásban segít a magas széndioxid kibocsátású technológiák alacsony szén-kibocsátású technológiákkal való felváltása.
Alacsony széntartalmú megoldásnak tekinthető a megújuló energiaforrások és az atomenergia
alkalmazása is. A következőkben azt vizsgálom, hogy az EU hogyan látja a jövő
energiarendszerének kialakítását, mennyiben számol egyik vagy másik lehetőséggel, és
összességében véve hogyan viszonyul a nukleáris energia alkalmazásának kérdéshez. E terület
kutatásakor a vonatkozó bizottsági közleményekre, jogszabály-tervezetek és szakirodalmi
források álláspontjaira, megállapításaira, valamint az internet nyújtotta lehetőségekre
támaszkodva bontom ki a terület jelentősebb elemeit.


A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
1
BARÓTFI István: Megújuló energiaforrások és nézőpontok, Energiagazdálkodás, 2009/1-2. 45.
2
OSCHMANN, Volker, ROSTANKOWSKI Anke: Das internationale Klimaschutzrecht nach Koppenhagen, ZUR,
2010/2, 59-60.; A Bizottság zöld könyve a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós
fellépés lehetőségei, COM (2007) 354 végleges.
3
A belső energiapiac működőképessé tételéről, A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak,
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, Brüsszel, 2012. 11. 15. COM (2012)
663 végleges, 2, 15.
4
Uo. 16.
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Önmagában az EU energiarendszerét érintő politikák, valamint a nukleáris energia melletti,
illetve elleni politikai döntés vizsgálata is megérdemelne egy-egy kötetet, azonban a terjedelmi
korlátokra tekintettel nem törekszem a teljes körű bemutatásra, csupán azon súlypontok
felvillantására, melyek napjaink uniós energiarendszere átalakításának megértéséhez, a
tendenciák felvázolásához nyújtanak segítséget.
Tekintettel azonban arra, hogy a cím is kettős, így először külön-külön vizsgálom mind a
megújuló energiaforrásokat érintő elképzeléseket, kiterjesztve a szorosan e körbe vonható
területekkel (belső energiapiac megvalósítása, transzeurópai hálózatok kialakítása), mind pedig
az atomenergiához való hozzáállást. Tanulmányomat következtetések levonásával, valamint
összegző gondolatok megfogalmazásával zárom.
II.

Az EU energiapolitikája

Az Európai Unió energiapolitikájának alapjait jelentő keretjellegű előírásokkal az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződésben találkozhatunk. Külön fejezetcím (XXI. cím) alá rendezve a
194. cikkben rögzíti az energiapolitikai prioritásokat: az energiapiac működésének biztosítását,
az energiaellátás biztonságának garantálását; az energiahatékonyság és - takarékosság kérdését,
valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztését és az energiahálózatok
összekapcsolásának előmozdítását. Az energiapolitika az Unióban ún. megosztott hatáskörhöz
tartozik, ez azt jelenti, hogy e területen a jogalkotás mind a tagállamokat, mind az Uniót
megilleti, az Uniót annyiban, amennyiben a szubszidiaritás elvét figyelembe véve cselekszik.
Az EU a tagállamok erőforrások közti választásába nem szól bele, valamint az energiaellátás
általános szerkezetének kialakításába sem.5 Azonban a 170. cikk alapján a transzeurópai
hálózatok kiépítésére és fejlesztésére törekszik, mely a tagállamok energiarendszerét mélyen
érinti, e körben ezt jogalkotással, valamint támogatásokkal kívánja elősegíteni, amire a
későbbekben még visszatérek.
Az EU rögzíti, hogy „a tagállamoknak el kell távolodniuk a befelé fordulást támogató vagy a
nemzeti szintű érdekeket szem előtt tartó politikáktól, és ellen kell állniuk ezen csábításnak”,
mert ezek hátráltatják a hatékony belső piac kialakítását6, aminek területei az
energiahatékonyság fejlesztése, mely magában foglalja a fogyasztói tudatosság növelését,
valamint az intelligens fogyasztásmérők alkalmazásának bevezetését. Az energiaellátásbiztonság körében a liberalizáció gondolata, továbbá a transzeurópai hálózatok kiépítése,
valamint a tagállamok e körben való együttműködés kereteinek lefektetése rögzíthető,
végezetül pedig az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiarendszerre való áttérés. Ez utóbbi
körében született bizottsági dokumentum7 öt területre vonatkoztatva állapítja meg a szükséges
intézkedések körét, mellyel az EU 80-95%-os mérvű kibocsátás-csökkentéséhez kíván
hozzájárulni. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság kialakításához az
Európai Bizottság évente mintegy 270 milliárd EUR növekedéssel számol az elkövetkezendő
40 évre a köz- és magánberuházások terén. Ez az EU-ban éves szinten a GDP 1,5%-át kitevő
beruházást jelent.8
Az energiaágazat szempontjából a kibocsátás-kereskedelemben rögzített ún. plafonérték
lineáris csökkentésének módosítására van szükség. Így az éves CO 2-összkibocsátásnak évente
1,74%-kal kell csökkennie, ezáltal érve el szűkösséget a szén-dioxid piacon. A villamos energia
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változat, Az Európai Unió Hivatalos
Lapja, C 83/49., 2010.3.30., 194. cikk.
6
A belső energiapiac… 3.
7
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve, A
Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók
Bizottságának, Brüsszel 2011. 3. 8. COM(2011)112 végleges.
8
Az alacsony szén-dioxid kibocsátású… 12.
5
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hálózatok nagymérvű hálózatfejlesztésre szorulnak, továbbá fontosak az intelligens hálózatokat
érintő beruházások, melyek elősegítik a keresleti oldal hatékonyságának fejlesztését valamint a
megújuló energiahordozók alkalmazásának térnyerését.
A fenntartható közlekedés megvalósítása körében újfajta motorokra, anyagokra és tervezési
megoldásokra; új tüzelőanyagokra és meghajtó rendszerekre, továbbá információs és
kommunikációs rendszerek alkalmazására van szükség. Ezek révén 2025-ig a tüzelőanyag
hatékonyságának fejlesztése, majd 2030-ig a levegőszennyezés és a forgalmi torlódások
kezelését szolgáló árképzési rendszerek (népszerűbb nevén ’dugódíj’), az
infrastruktúrahasználati díjak és az intelligens várostervezés és tömegközlekedés fejlesztése az,
ami elősegítheti a kibocsátás-csökkentést.
Az épített környezet kialakítása keretében az épületek energiateljesítményének javításában
magas potenciál rejlik, ennek során 90%-os mérséklés is megvalósulhat 2050-re. Ehhez
elengedhetetlen azon célkitűzés megvalósulása, miszerint 2021-től valamennyi új épületnek
nulla energiaigényűnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy az épületeket úgy kell tervezni, hogy
azok ún. intelligens, alacsony vagy nulla energiafelhasználással fenntarthatóak legyenek,
ezáltal csökkentve azok környezetterhelését. Ehhez a beruházások értékét 200 millió euróval
kell növelni, melyek a különféle intelligens finanszírozási beruházások alkalmazását is lehetővé
tennék. E körben az alacsony szén-dioxid kibocsátású villamos energia és a megújuló
energiaforrások felé való elmozdulás is szükséges.
Az energiaintenzív ipari ágazatok esetén korszerű ipari megoldásokra, eljárások és
berendezések alkalmazására van szükség. Ez azonban önmagában nem elegendő: számolnak
még a szén-dioxid geológiai tárolása (Carbon Capture and Storage, CCS) lehetőségével is. Ez
egy olyan eljárás, melynek során nem a légkörbe engedik ki az ipari termelés során előállott
szén-dioxidot, hanem megfelelő technológiai eljárás keretében ún. leválasztásra kerül sor, majd
az arra alkalmas – megfelelőnek tartott – földtani kőzetrétegbe sajtolják azzal a céllal, hogy az
hosszú időn át – évezredek távlatában gondolkodnak – ott is maradjon.
A mezőgazdaság termelékenységének fenntartható fejlesztése egyfelől agrárpolitikai, másfelől
környezetpolitikai eszközök életre hívását igényli. Előbbi esetében többek között hatékony
műtrágya-alkalmazásra, biogáz előállításra szerves trágyából, a termelés helyi szinten való
diverzifikálására, a termékek helyi forgalmazására, valamint az állatállomány
termékenységének javítására kell fókuszálni, míg utóbbi esetben a mező- és erdőgazdálkodási
módszerek javítása segíthet. Ez magában foglalja a gyepterületek fenntartását, a vizes területek
és a tőzeglápok helyreállítását, az extenzív talajművelést, az erózió csökkentését, valamint az
erdővel borított területek növelését, meglévő erdeink megóvását. Ezen területen való hathatós
fellépés azért is kulcsfontosságú, mert a különböző, globalizációból eredő kihívások azt fogják
eredményezni, hogy 2050-re a mezőgazdaság csak az EU-n belül az összkibocsátás közel
harmadát fogja kitenni.
A mező- és erdőgazdálkodás terén globális feladatok is terhelnek bennünket. A világ
lakosságának eddig folyamatosan tartó növekedése élelmiszer-termelés növelést igényel, amit
terület- és termésnöveléssel (akár GM-növényekkel, ami azonban több szempontból
aggályosnak tekinthető) lehet csak megoldani, melynek ökológiai határait azonban már
napjainkban feszegetjük. Várhatóan emelkedni fog a bioenergia, az állati takarmány, a
fatermékek vagy a papír iránti kereslet.
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III.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, mint energiapolitikai prioritás

„A megújuló energiaforrások részarányának erőteljes növelése az az opció, amellyel nem
veszíthetünk semmit”, ez az ún. ’no regrets’ forgatókönyv. 9 A megújuló energiaforrások
alkalmazása mellett szól, hogy reális lehetőséget nyújt az energia-előállító rendszer
diverzifikálására, ezáltal növeli az ellátásbiztonságot, nő a versenyképesség, hozzájárul a
munkahelyteremtéshez, így elősegíti a gazdasági növekedést, egyúttal csökken az
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának mértéke.10
A megújuló energiaforrások alkalmazásának kérdése meghatározó az Európai Unió számára:
az ún. 20-20-20 célkitűzés értelmében az EU 20%-kal kívánja növelni a megújuló
energiaforrásokból előállított energia részarányát, ez a közlekedés vonatkozásában 10%-os
arány jelent, 20%-kal szeretné csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint
20%-kal fejleszteni az energiahatékonyságot 2020-ra.11 Az Unió célul tűzte ki, hogy a megújuló
energiaforrásokból előállított energiát integrálja a belső energiapiacba. A megújuló energiából
történő energia-előállítás azonban napjainkban még magas költségekkel, komoly adminisztratív
terhekkel és nem következetes nemzeti politikákkal találja szemben magát, amelyek hátráltatják
széleskörű elterjedését. A költségek tekintetében pozitív, hogy az idő előre haladtával, a
technológiai fejlődéssel azok fokozatosan csökkennek, például a 2010-ig tartó öt éves
időszakban 48%-kal csökkentek a fotovoltaikus rendszerek költségei, így 2020-ra versenyképes
alternatívaként tekintenek ezekre, emellett pedig a szélerőművek által megtermelt energiára. 12
A megújulókat érintő támogatások vonatkozásában rögzíthető, hogy az Unió törekszik a
beruházásokat akadályozó intézkedések felszámolására, e körbe tartozik például a fosszilis
üzemanyagokat érintő támogatások fokozatos megszüntetése. Azonban magát a megújuló
energiát illető támogatásokra is fokozottabb figyelmet kíván szánni, az ezt szolgáló ’NER 300’
egy olyan támogatási rendszer, mely az EU ETS-ből (az EU kibocsátás-kereskedelmi
rendszere) származó aukciós bevételekből a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos innovatív
technológiák demonstrációs projektjeinek beindításához és széleskörű alkalmazásához kíván
hozzájárulni.13
A megújulókat is szorosan érintő uniós elképzelés a meglévő infrastruktúra átalakítása, amit az
ún. energiainfrastruktúra-csomag hivatott elősegíteni, amely azzal számol, hogy a
villamosenergia-szállító vezetékekre 100 milliárd EUR-ra lesz szükség.
A megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogszabály a tagállamokra iránymutatásul szolgáló
2009/26/EK irányelv.14 Az uniós jogalkotó a decentralizált energiatermelés irányába való
elmozdulást ösztönzi, melynek számos előnye kimutatható. E körben említhető a helyi
energiaforrások hasznosítása, a helyi energiaellátás biztonságának fokozása, ami rövidebb
szállítási távolságokat jelent, valamint csökkenti az energiaátviteli veszteségeket. Az irányelv
célja, hogy a nemzeti támogatási rendszerek sérelme nélkül megkönnyítse a megújuló
energiaforrásokból előállított energia határokon átnyúló támogatását. Együttműködési
mechanizmusokat vezet be, melynek révén lehetőségük van a tagállamoknak megállapodni
arról, hogy az egyik tagállam milyen mértékben támogatja a másikban folyó energiatermelést,
és azt milyen mértékben kell beszámítani valamelyikük összesített nemzeti célértékébe.
Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője, a Bizottság közleménye az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, Brüsszel, 2012.6.6. COM (2012)
271 végleges 3.
10
Uo. 2.
11
FRENZ, Walter, KANE, Anne-Miriam: Die neue europäische Energiepolitik, ZUR (2010) 32: 466.
12
Megújuló energia… 4.
13
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14
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásokból
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő
hatályon kívül helyezéséről.
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A jogszabály I. melléklete tartalmazza a tagállamokra vonatkozó 2020-ra elérni kívánt
célértéket. Az EU által vállalt 20%-os arány az egyes tagállamok esetében eltérő érték, és
átlagban jelenti a kívánt célt, így például Franciaországnak 23, Németország esetében 18,
hazánknak pedig 13%-os részarány elérését kell teljesíteni. A szabályozás nem egy közös
támogatási rendszert javasol, hanem tagállamonkénti rendszereket, melynek révén nemzeti
szinten kell kialakítani ezen megoldásokat.15
IV.

A transzeurópai hálózatok fejlesztésének egyes elemei

Az Unió azzal számol, hogy az egész energiainfrastruktúráját meg kell újítania. Az Európa 2020
stratégia költségvetése című többéves pénzügyi keretről szóló közlemény arra tesz javaslatot,
hogy hozzanak létre egy európai összekapcsolódási eszközt, egyetlen 40 milliárd EUR összegű
alap segítségével, amely előmozdítaná a kiemelt energiaipari, közlekedési és digitális
infrastruktúrák kiépítését, ebből 9,1 milliárd EUR-t (2011-es árszínvonalon számítva) az
energetikára különítenének el. Az európai összekapcsolási eszköz az európai érdekű
energiainfrastruktúrák finanszírozását kívánja megoldani, míg a helyi vagy regionális
intelligens hálózatokat a strukturális alapokból tervezik fedezni.
A Bizottság 2011-ban előterjesztette a transzeurópai hálózatok fejlesztésére vonatkozó
rendelettervezetét16, melynek célja a belső piac teljes körű integrációja úgy, hogy egyetlen
állam se szigetelődjön el az európai hálózattól. Ennek révén kíván hozzájárulni a 20-20-20-as
célkitűzésekhez. Ehhez az infrastruktúra bővítése, valamint fejlesztése során szükséges
beruházások engedélyezési eljárásának megkönnyítését tűzi ki célul időkorlát bevezetésével,
valamint ún. egyablakos rendszer kialakításával. Ez utóbbit „egy valamennyi engedélyezési
eljárást összefogó és koordináló, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság” felállításával tartja
megvalósítandónak. Továbbá a közös érdekű villamosenergia- és gázprojektre vonatkozó
szabályozás egyszerűsítését célozza, valamint közös érdekű projektek végrehajtását a
szükséges piaci alapú és közvetlen uniós pénzügyi támogatás biztosításával.
A transzeurópai hálózatok fejlesztése és bővítése révén az „európai hálózatokat kontinensszintű
összekapcsolással és különösen a megújuló energiaforrások bekötésével sürgősen ’intelligens
szuperhálózattá’” kívánják alakítani. A rendeletjavaslat 12 stratégiai jelentőségű transzeurópai
energiainfrastruktúra-folyosó és -terület számára biztosít kiemelt szerepet. Nem sérül a
szubszidiaritás elve, mivel az energiaszállítási infrastruktúra transzeurópai, így a tagállami
szabályozás nem tekinthető megfelelőnek, az egyes nemzeti kormányok nem bírnak egy ilyen
infrastruktúra-rendszer egészének kezeléséhez szükséges hatáskörrel.
Ezen hálózatok hivatottak az energiaellátás zavartalan működését, illetve biztonságát
szavatolni. Noha a transzeurópai hálózatok létrehozatalára irányuló folyamat már az Európai
Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK határozatával elkezdődött, mely
ezen energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokat rögzít, mégsem tűnik megfelelőnek,
amennyiben hiányzik belőle a jövőkép, a célzottság valamint a rugalmasság. Ennek célja a
belső uniós energiapiac megteremtése és ezzel egyidejűleg az energiaforrások ésszerű
alkalmazása, szállítása és elosztása, valamint a hátrányos helyzetű régiók elszigeteltségének
csökkentése.
A már előzőekben említett belső energiapiac kialakítása elengedhetetlenné válik mind a
transzeurópai hálózatok kialakításához, mind a megújuló energiaforrásokból előállított
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energiahálózatba való integrálásához. Noha a belső energiapiac már jogilag létezik, 17 a nemzeti
energiahálózatok közötti megfelelő kapcsolatok hiánya miatt továbbra is széttagoltnak
tekinthető.
2013. április 17-én sor került az előzőekben tárgyalt rendelet elfogadására, mely a korábbi
szabályozást jelentő 1364/2006/EK határozatot 2014. január 1-jével felváltotta. A vonatkozó új
EU rendelet18 rögzíti a célokat, alapelveket, a tagállamok közötti együttműködési kereteket, az
engedélyezési eljárásra vonatkozó minimumkövetelményeket, az ösztönzőkre vonatkozó
előírásokat, finanszírozási kérdéseket tisztáz. Az engedélyezési eljárások egyszerűsítése,
átláthatóvá, gördülékennyé tétele a jogszabály egyik sarokköve. E körben rögzíti, hogy az
energiainfrastruktúra hálózatokat érintő engedélyezési eljárások két szakaszból állnak. A
kérelem benyújtását megelőző szakasz a két évet nem haladhatja meg, maga az engedélyezési
eljárás pedig a benyújtott kérelem és az átfogó határozat meghozatala közötti időtartamban a
másfél évet (a tagállam azonban ennél rövidebb határidőket is megállapíthat). Az egyablakos
ügyintézést megvalósítandó a tagállamok kötelezettségévé tette a nemzeti hatóság kijelölését,
melynek határideje 2013. november 16-án járt le.
V.

Az EU és az atomenergia

A továbbiakban az alacsony szén-kibocsátásúként aposztrofált atomenergia kérdését vizsgálom
meg részletesebben. Nem kívánom e körben sem a mindenre kiterjedő, valamennyi szempontot
figyelembe vevő vizsgálat lefolytatását, inkább azon kérdésekre keresem a választ, hogy milyen
viszony fűzi az Európai Uniót a nukleáris energia kérdéséhez: mellette, vagy ellene teszi-e le a
voksát; a tagállamok számára milyen iránymutatást nyújt; és ha vannak, mely szabályozási
területeken alkot az Unió e körben jogszabályt.
Az atomenergia alkalmazása napjaink egyik legvitatottabb kérdésének tekinthető: pártolói
biztonságos, zéró szén-dioxid kibocsátású technológiaként tekintenek rá. Emiatt sokan
éghajlatbarát megoldásnak gondolják. Ellenzői, illetve kritikusai az üzemeltetés, valamint a
hulladékká vált kiégett, radioaktív fűtőcsövek és egyéb hulladékok környezeti és egészségügyi
kockázataira hívják fel a figyelmet. Meglátásom szerint az üzemeltetés során bekövetkező
esetleges balesetek, emberi mulasztások, vagy tévedések, a különböző természeti katasztrófák
nem zárhatóak ki teljes bizonyossággal, így a biztonságáról alkotott elképzelésünk csupán
viszonylagos lehet.19
Az Európai Unióban a villamosenergia fogyasztás harmadát, az energiafogyasztás 15%-át
biztosítják atomerőművekben előállított energiából.20 Az EU atompolitikája speciális: jogi
alapja nem az EUMSZ, hanem az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó szerződés.
Jogalapot az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke biztosít, melyet az Európai Közösségek

A belső piac létrejöttét a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 211., 2009.8.14.), valamint a földgáz belső piacára
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL
L 211., 2009.8.14.) kívánták megvalósítani.
18
Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari
infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint
a 713/2009/EK, a 714/2009/EK, a 715/2009/EK rendelet módosításáról, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L
2013.4.25.
19
Szomorú példaként hozható modern korunk két legnagyobb atombalesete: az 1987-ben bekövezett csernobili
(Ukrajna), valamint a 2011 tavaszán Fukushimában (Japán) történt nukleáris katasztrófa.
http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/hirek_hu/1B37E5E46F48E2FBC12579BF003218B3?OpenDocument
és http://fuggetlen.wordpress.com/2013/08/22/csernobil-es-fukushima-radioaktiv-sugarzasanak-hatasat-sohasemfogjuk-megismerni/ (2014. január 4.)
20
Nukleáris tájékoztató program, a Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, Brüsszel,
4.10.2007. COM(2007) 565 végleges, 3.
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Bírósága (mai nevén: Európai Unió Bírósága) 2002-ben megerősített.21 Az Euratom (Európai
Atomenergia Közösség) és az EU viszonya érdekesen alakult az elmúlt évtizedekben,
amennyiben mindkettő az 1957-ben aláírt Római Szerződésekkel jött létre, különálló jogi
személyiséggel rendelkeznek, azonban a tagjaik és a szervezetrendszer is közös.
Az Euratom a nukleáris energia-piac létrehozatalára, valamint kezelésére hivatott szervezet.
Előmozdítja az atomenergia terén a kutatást és biztosítja a műszaki ismeretek terjesztését; a
lakosság és a munkavállalók egészségének védelme érdekében biztonsági előírásokat rögzít;
elősegíti a beruházásokat és biztosítja a fejlesztéshez szükséges létesítmények megteremtését;
gondoskodik az Unió összes felhasználójának megfelelő érccel és hasadóanyaggal való
rendszeres és méltányos ellátásáról, valamint biztosítja a békés célú nukleáris energiafelhasználást.22
Az EU meghagyja a döntés jogát a tagállamoknak arról, hogy igénybe kívánják-e venni a
nukleáris energia nyújtotta lehetőségeket vagy sem, tagállamai pedig eltérően viszonyulnak az
atomenergia alkalmazásának kérdéséhez. Finnország, Franciaország és Bulgária például új
reaktorok építésére vállalkozik, vannak, akik nyitottak a nukleáris energiára, mint pl.
Csehország, Litvánia, Szlovákia, vagy e körbe sorolható hazánk is. Spanyolország fokozatosan
csökkenteni kívánja az atomenergia arányát az energiatermelésben, Németország 23 és Belgium
pedig a leállítás mellett döntöttek.24 Németország például megújuló energiaforrásból kívánja
fedezni a kieső mennyiséget. 25
Az EU a nukleáris energia jövőjét elsősorban gazdasági érdemeitől teszi függővé, vagyis, hogy
képes-e költséghatékonyan és megbízhatóan villamos energiát szolgáltatni. Figyelembe veszi,
hogy mennyiben járul hozzá a közös energiapolitika célkitűzéseihez, mennyire biztonságos,
milyen környezeti hatásokkal jár, valamint mennyire elfogadott a társadalom számára.
A szabályozási tárgykörök közé tartozik az atomenergetikai kutatás és fejlesztés, nukleáris
biztonság és a nukleáris hulladékok kérdése. A biztonság körében többek között a nukleáris
fegyverek elterjedésének megakadályozásával, az ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel, a
nukleáris létesítmények biztonságával, nukleáris anyagok biztosításával foglalkozik. Az
atomhulladékok esetében a radioaktív anyagok és hulladékok szállítására, a kiégett fűtőelemek
és radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan találunk előírásokat.26
Az atomenergia melletti érvnek tekinti, hogy a nyersanyagként szolgáló természetes urán
elérhetőbb mint a fosszilis energiahordozók. Ez azt eredményezi, hogy az atomerőművek
kevésbé lesznek érzékenyek az üzemanyagárak változásaira, mint más energiatermelő
létesítmények. A nukleáris fűtőanyag költsége a villamosenergia-termelésben csupán a
költségek 10-15%-át teszi ki, míg a fosszilis energiahordozókénál ez jóval magasabb. A
közeljövőben nem kell uránhiánnyal számolni, az elkövetkező 85 évre biztosítottnak tűnik az
uránforrások mennyisége. Végezetül pedig az uránforrások és termelők geopolitkai eloszlása

Európai Közösségek Bírósága, C-29/99 sz. ügy, 2002.12.10., Határozatok tára 2002 I-11221.
Az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, Az Európai
Unió Hivatalos Lapja, 2010/C 84/1, 2. cikk.
23
A németországi atomstop szabályozási kérdéseivel, alkotmányjogi vetületével Fodor László több
tanulmányában foglalkozik. Pl. FODOR László, Egy sikertörténet – a megújuló energiák terjedésének ösztönzése
Németországban, Közjogi Szemle 2013/2, 68-76.; UŐ., A németországi atomstop alkotmányjogi kérdései, Iustum,
Aequum, Salutare 2013/4, megjelenés alatt; UŐ., A németországi energiafordulatról, Pro Futuro 2013/2,
megjelenés alatt.
24
U.o. 5-10.
25
A német atomleállásról sem egységesek a vélemények, miközben azonban sikereket érnek el.
http://energiaoldal.hu/ugy-tunik-sikeresen-szakit-nemetorszag-az-atomenergiaval/,
illetve
http://energiainfo.hu/cikk/nemetorszag_sem_tud_szakitani_az_atomenergiaval.30097.html (2014. január 5.)
26
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http://europa.eu/legislation_summaries/energy/nuclear_energy/index_hu.htm (2014. január 5. )
21
22

21

kedvező: a lelőhelyek a világban elszórtan találhatóak, legtöbbjük a világ politikailag stabil
régióiban van. Kanada és Ausztrália szállítja az EU szükségletének 45%-át.27
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan – a fentieken túl – további nehézségek és
problémák is megfogalmazódnak, jellemzően ezek a beruházáshoz kapcsolódó anyagi
forrásszükséglet és az időtényező, valamint a leszereléshez kapcsolódó egyéb kockázatok.
A világban - 2006-os adatok szerint - 44328 atomerőmű üzemel, 31 országban található ilyen
létesítmény. Az EU nukleÁris erőművel rendelkező tagállamaiban ez a szám 146. 29 Az
erőművek átlagos életkora 25 év, a kiöregedő erőműveket az elkövetkezendő egy-két
évtizedben le kell állítani. Új erőmű létesítése pedig hosszú időt vesz igénybe, jellemzően egy
étvizedet, de legoptimálisabb esetben is öt évet és akkor még a társadalmi ellenállást, valamint
az elhúzódó engedélyezési folyamatot nem is említettük, ami meghosszabbíthatja a várható
telepítési időt.
A létesítéssel kapcsolatos probléma a beruházási költségek magas volta, az erőműveknek „4060 éves élettartamukból az első 15-20 évben szinte hibátlanul kell működniük ahhoz, hogy a
kezdeti befektetés megtérüljön”, valamint nem szabad megfeledkezni a leszerelés várható
magas költségeiről, melynek a leállítást követő 50-100 évben rendelkezésre kell állniuk.30 Ez
az időtartam némiképp elgondolkodtató: ki az, aki előrelát ennyi évtizedet? Hol lesznek azok a
politikai döntéshozók, szakemberek, és az üzemeltető ennyi év múlva? És mi lesz a környezettel
és az emberekkel? Egyáltalán előre lehet látni a várható következmények, hulladékkezelési,
leszerelési és egyéb költségek várható plafonját? Ki finanszírozza azt, ha alábecsülik a várható
összegeket? Egyáltalán gazdaságosan kitermelhető az a pénzösszeg, ami majd évtizedek múltán
szükségesnek ígérkezik? És akkor még az esetleges környezetet érő kockázatok forintosítását
nem is említettem; egyáltalán pénzre váltható-e a jövő generációk kilátásai?
Nem szabad elmenni a méretgazdaságosság problematikája mellett sem. Ha épülnek, mekkora
méretűek legyenek? Hiszen „a liberalizált villamosenergia-piacokon a villamos áram árának
kiszámíthatatlansága a kisméretű blokkok építésére ösztönöz”, azonban a mai technológiákkal
nem gazdaságos az egységméret csökkentése.31
A nukleáris hulladékok tartós elhelyezésének kérdése sem hagyható figyelmen kívül, éppen
azért, mert a társadalom számára sokszor az atomenergia elleni érzés alátámasztásául szolgál. 32
A radioakatív hulladék környezettől, illetve a lakosságtól való elszigetelése kulcsfontosságú,
mivel káros hatását hosszú ideig képes megőrízni. 33 A nukleáris hulladékok elhelyezése
eltérően alakul attól függően, hogy kis, közepes, vagy nagy radioaktivtásúak-e. Előbbiek
esetében a felszíni, vagy a felszín közeli elhelyezés az elfogadott gyakorlat, míg az utóbbiak
során ún. mélygeológiai tároló kialakítása szükséges. 34 Kérdésként felmerülhet bennünk, vajon
biztonságosan megoldható-e az elszigetelés, amennyiben igen a válaszunk, akkor vajon a
napjainkban biztonságosnak vélt technológiai eljárások, megoldások a későbbiekben is azok
maradnak?

Nukleáris tájékoztató program…, 11-12.
Nemzetközi Energiaügynökség, World Energy Outlook 2006.
29
Az atomenergia esélyei a XXI. században, Információk felelős döntések meghozatalához, Energia Klub,
Budapest, 2014, 3-4. http://energiaklub.hu/projekt/az-atomenergia-eselyei-a-xxi-szazadban (2014. január 5.)
30
Nukleáris tájékoztató program… 15.
31
Uo. 15.
32
FEHÉR Sándor: Radioaktív hulladékok transzmutációja, Magyar Tudomány, 2007/01. 36.
33
A felezési idő hivatott ezt mutatni, mely „az az idő, amely alatt egy radioaktív izotóp mennyisége és így
aktivitása is felére csökken a radioaktív bomlási folyamat következtében. Ez egy meghatározott radioaktív izotópra
(adott nuklidfajtára) természeti állandó, például a rádium esetében 1620 év. A különböző radioaktív izotópok
felezési ideje a másodperc igen kis tört részétől milliárd évekig terjedhet.” http://www.atomeromu.hu/nuklearisfogalomtar (2014. január 14.)
34
HEGYHÁTI József: Radioaktív hulladékok kezelése és végleges elhelyezése, Magyar Tudomány, 2007/01 27.
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VI.

Következtetések és összegzés

Az előzőekben megjelölt tendenciák, célkitűzések együttesen kívánnak egy XXI. századi, a
kihívásokat hatékonyan kezelő és fenntartható energiarendszer megvalósításához hozzájárulni.
Az EU jog- és politikaalkotása számára a 2010-es évek eleje meghatározó, mivel most
fogadták/fogadják el azon dokumentumokat, melyek a jövő energiarendszere kialakításának
alapjául szolgálnak.
A fent tárgyalt kérdések hazánk szempontjából sem közömbösek. Az EU éghajlatváltozási
politikája kötelezettségeket ró ránk, az üvegházhatású gázok kibocsátásának kötelezettsége
Magyarországot is feladatok elé állítja. Az energiarendszer átalakítására vonatkozó
célkitűzések, köztük a belső energiapiac létrehozása minket is erőteljesen érintenek. Az
atomenergia villamosenergia-termelésben elfoglalt pozíciójának erősítésére hazánk is tett már
politikai és egyéb lépéseket.
Hazánkban szorosan ide kapcsolódóak a rezsicsökkentés, az energiaszektort érintő szabályozás
átalakulása35, a tulajdonosváltás,36 a paksi atomerőmű üzemidejével, valamint
kapacitásbővítésével kapcsolatos kormányzati döntések37, stb.
A megújuló energiaforrások vagy az atomenergia alkalmazása közti választás döntés kérdése.
Előbbi előremutató, fenntarthatóságot szolgáló és az Európai Unió célkitűzéseivel összecsengő,
míg a nukleáris energia a múlt technológiája, akkor is, ha pártolói magas biztonsággal bíró
megoldásként tekintenek rá.
Beruházási költségek minkét oldalon jelentkeznek, a megújuló energiaforrásból származó
energiaelőállítás (pl. napkollektor, vagy szélturbina) létesítése komoly anyagi erőforrásokat
igényelnek, azonban megtérülési idejük jóval kedvezőbb a szintén magas létesítési költségekkel
járó atomerőmű megvalósításával összehasonlítva. Pozitívumként említhető, hogy nem igényel
üzemanyag-forrásokat, így nem kell számolni kisőbbiekben kimerülő lelőhelyekkel sem, igaz,
az uránlelőhelyek elhelyezkedését és mennyiségét az EU kedvezőnek tartja.
Másik el nem hanyagolható tényező az üzemeltetés, valamint a leszerelést követő környezeti
kockázatok mértéke, ami a megújulóknál elhanyagolható, a nukleáris energia esetében azonban
meghatározó, horribilis mértékű, nem számítva egy nukleáris baleset bekövetkeztének
lehetőségét, aminek elkerülésére törekedni kell, de kizárni nem lehet teljes bizonyossággal.
Érdemes e körben az elővigyázatosság elvét felhívni, hiszen ezen környezetjogi alapelv
fényében az esetlegesen környezetre, vagy emberi egészségre károsan ható magatartásokat el
kell kerülni: amennyiben nem tisztázott valamely tevékenység környezetre gyakorolt hatása,
akkor – a környezet védelme érdekében – jobb azt nem választani.38 Az atomenergia körében
is ezen elvnek érvényesülnie kellene. Nem hiszem, hogy egyes gazdasági érdekek felülírhatják
ezt, különösképp akkor, ha van másik alternatíva. Ezt a szerepet a megújuló energiaforrások
tölthetik be. Többen állítják, hogy a megújuló energiaforrásokra támaszkodó energiarendszer
kiépítése és időben történő megvalósítása nem megoldható, az energiatárolás többhelyütt nem
megoldott, a megújulókból történő előállítás szélsőséges ingadozásokkal képes csak biztosítani
a szükséges energiát. Bizonyára ezen álláspontok is megalapozottak, azonban ezen kihívások
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kuszobon_az_energiacegek_allamositasa.567395.html (2014. január 5.)
http://hvg.hu/gazdasag/20130927_A_MVMnek_is_nonprofit_modon_kell_szolgal (2014. január 5.)
37
Ld. 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatot a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését
előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű
üzemidejének meghosszabbításáról és 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatot az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének
előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról.
38
Ezen alapelv az Európai Unió Bírósága elé került ügyekben többször is felmerült, pl. ún. BSE-ügyben (C-180/96.
sz. ügy, Egyesült Királyság kontra Bizottság, 1998. május 5.) vagy a Pfizer-ügyben (Első fokú Bíróság, T-13/99,
Pfizer Animal Health SA kontra Bizottság (2002), 2001. szeptember 11.). BÁNDI Gyula, Környezetjog, Szent
István Társulat, Budapest, 2011., 40-42.
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is leküzdhetőek és kiküszöbölhetőek. Ehhez pusztán arra lenne szükség, hogy eltekintünk azon
megoldásoktól, melyek ugyan kiskaput biztosítanak a kihívások – pl. az energiarendszer
fenntarthatatlansága fosszilis energiahorzodók révén, globális felmelegedés, gazdasági válság,
- hathatós kezelése elől; és olyan technológiai újításokba fektetünk energiát, időt és
erőforrásokat, melyeknek lehet jövőjük hosszútávon is.
Összességében véve azt láthatjuk, hogy az EU mind a megújuló energiaforrások, mind az
atomenergia lehetőségeivel számol, igaz, utóbbihoz közvetett módon közelít: az energetika
szempontjából kulcsfontosságú dokumentumaiban nem említi egyértelműen, nem hivatkozik
rá, csupán a nukleáris energia alkalmazásával kapcsolatos dokumentumokban rögzíti, hogy
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Hornyák Zsófia: A földforgalmi törvény hatása a tulajdoni viszonyokra 1
Deák Ferenc Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Csák Csilla egyetemi docens
Jelen tanulmány középpontjában az Országgyűlés által 2013. június 21-én elfogadott, mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi
törvény) áll.
A mezőgazdasági földeket érintő társadalmi viszonyok szabályozásának első lépéseként
született meg az új földforgalmi törvény, amely mellett az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése
értelmében további két törvény fogja szabályozni ezt a területet, nevezetesen az
üzemszabályozási 2 és a termelésszervezési törvény, mely jogszabályok közös jellemzője, hogy
elfogadásukhoz és módosításukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők 2/3-ának a szavazata
(sarkalatos törvény) szükséges. Ezek a jövőben megszülető jogszabályok további
rendelkezéseket tartalmazhatnak a földek tulajdoni és használati viszonyaira vonatkozóan, ám
elfogadásukra még nem került sor.
Ezen jogszabályok kiegészítéseként és a földforgalmi törvény végrehajtásaként az
Országgyűlés 2013. december elején elfogadta a 2013. évi CCXII. törvényt (földről szóló
törvény), mely a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról rendelkezik.
A továbbiakban a földforgalmi törvény által megfogalmazott tulajdonszerzési viszonyokra
vonatkozó szabályokkal foglalkozunk, valamint az Európai Unió termőfölddel kapcsolatos
rendelkezéseit tekintjük át.
Az Európai Unió termőfölddel kapcsolatos rendelkezései
Az Európai Unió elsődleges jogforrásai kapcsán kijelenthetjük, hogy közvetlen termőföldtulajdonlási kérdéseket nem rendeznek.3 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) megfogalmaz bizonyos elveket, melyek relevánsak a földjogi szabályozás kapcsán.
Ezek a következőek: diszkrimináció általános tilalma, a letelepedés szabadsága, valamint a tőke
szabad mozgása. Az Unió ezen elvek keretein belül korlátozza a tagállamokat abban, hogy
lényegesen kedvezőtlenebbül szabályozzák a nem saját állampolgáraik termőföld tulajdonának
a megszerzését, mint a saját állampolgárok termőföld-tulajdonszerzési jogosultságait.4
Az Európai Unió (korábban az Európai Közösség) és a tagállamok között létrejött nemzetközi
egyezmények voltak azok, melyek számos kérdést rendeztek. Magyarország viszonylatában az
Európai Megállapodás (1994. évi I. törvény hirdette ki) az egyik ilyen egyezmény, mely a
földtulajdonlás kérdését a letelepedési szabadság kapcsán rendezte. Ennek értelmében
hazánknak addig nem kellett a nemzeti elbánást bevezetnie a termőföldek vonatkozásában az
EU vállalatok és polgárok tekintetében, amíg nem vált az Unió rendes tagjává.5 A nemzeti
elbánás követelménye értelmében pedig nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek az,
amikor a tulajdonszerzés vagy a földbérlet szabályait az állam úgy változtatja meg, hogy az új,
A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntartható Természeti Erőforrás
Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében valósult meg.
2
Az üzemtörvény céljáról lásd még: KURUCZ Mihály: Az ún. agrárüzem-szabályozás tárgyának többféle modellje
és annak alapjai. In: KOROM Ágoston: Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 55-77.
3
KECSKÉS László – SZÉCHÉNYI László: A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. §-a a nemzetközi jog és az
EK-jog fényében, Magyar Jog, 1997/12, 724.
4
SZILÁGYI János Ede: Az Európai Unió termőföld-szabályozása az Európai Bíróság joggyakorlatának tükrében.
In: CSÁK Csilla (szerk.): Az európai földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 270.
5
SZILÁGYI János Ede: Földbirtok-politika és szabályozás az európai uniós normákban. In: CSÁK Csilla (szerk.):
Agrárjog: A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 94.
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szigorúbb feltételek a saját ország állampolgárain kívül a letelepedő külföldiekre is
kiterjednek.6
A Csatlakozási Okmány (2003. szeptember 23.) és annak X. mellékletének 3. pontja – mely a
tőke szabad mozgásáról7 szól – volt az, mely kimondta8, hogy hazánk a csatlakozástól számított
hét éven keresztül (vagyis 2011-ig) fenntarthatta az Okmány aláírása időpontjában hatályos
jogszabályaiba foglalt, a nem Magyarországon lakó vagy nem magyar állampolgár természetes
személyek, illetve a jogi személyek által termőföldek megszerzésére vonatkozó tilalmat.9 Ezen
hétéves átmeneti időszak alatt is fennáll, hogy a tagállamok állampolgáraira nem
vonatkozhatnak szigorúbb szabályok, mint a harmadik országok (tehát nem európai uniós)
állampolgáraira. A Csatlakozási Okmány értelmében lehetőség van a moratórium
meghosszabbítására, melynek időtartama legfeljebb 3 év lehet. Erre abban az esetben kerülhet
sor, ha bizonyítható, hogy Magyarországon az átmeneti időszak lejártával a mezőgazdasági
földterületek piacának súlyos zavara alakul ki.
Az Országgyűlés 2/2010. (II.18.) határozatában foglaltak alapján a Bizottságnál kísérletet tesz
a hét éves moratórium meghosszabbítására, figyelemmel arra, hogy:
a) A Magyarország részére nyújtandó közösségi agrártámogatás csak 2013-tól kezdve éri
el az EU régi tagállamainak az átlagát;
b) a magyarországi átlagos földárak még mindig jelentősen elmaradnak az EU tagállamai
többségének földáraitól, ami a mezőgazdasági földterületek 2011 utáni piacának súlyos
zavarával fenyeget;
c) a rendszerváltozást követően megindult birtokrendezési folyamatok még nem
fejeződtek be.10
Az EU Bizottság 2010/792/EU (2010.XII.20.) határozatával hozzájárult a magyar moratórium
fenntartásához 2014. április 30-áig, melynek lejártával három kérdés válik esedékessé:
1. termőföld tulajdonjogának megszerzése tagállami állampolgár által úgy, hogy biztosítsa
a diszkrimináció mentességet és fenntartsa a jelenlegi korlátozásokat;
2. a befektetési célú földvásárlás lehetőségének kizárása;
3. a korábban külföldiek által kötött termőföld adásvételi szerződések („zsebszerződések”)
hatályosulásának kizárása.11
A szabályozási koncepció kidolgozása során a tagállamoknak, így hazánknak is figyelemmel
kell lennie arra, hogy a személyek és a tőke szabad mozgását korlátozó szabályok megfelelő
közérdekű célt szolgáljanak, és ezáltal ne ütközzenek az uniós jog előírásaiba. 12 Ennek során a
földszerzésre vonatkozóan a következő korlátozó tényezők 13 állnak rendelkezésre:
helybenlakási kötelezettség; a meglévő térmértéki korlátozások fenntartása; saját művelési
kötelezettség előírása; agrár végzettség vagy mezőgazdasági termelésben szerzett tapasztalat

KORÉNYI Sarolta: Uniós csatlakozás és termőföldtulajdon, Magyar Jog, 2003/4, 230.
Bővebben lásd: KOROM Ágoston: Az új földtörvény az uniós jog tükrében. Jogegyenlőség vagy de facto más
elbírálás? In: KOROM Ágoston (szerk.): Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 11-24.
8
Lásd még: FODOR László: Kis hazai földjogi szemle 2010-ből. In: CSÁK Csilla (szerk.): Az európai
földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 115-130.
9
BENEDEK Fülöp: „A magyar földügy a XXI. század elején”. In: FÜRJ Zoltán (szerk.), „…a birtokolt föld…a
szabadság maga”, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2005, 13.
10
2/2010. (II.18.) Ogy. határozat a nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi,
mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbításának szükségességéről.
11
ANDRÉKA Tamás: Birtokpolitikai távlatok a hazai mezőgazdaság versenyképességének szolgálatában. In: CSÁK
Csilla (szerk.): Az európai földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 16.
12
SZILÁGYI, Az Európai…, i.m. 276.
13
Lásd még: KURUCZ Mihály: A termőföld forgalmának szabályozási lehetőségei a közösségi jogi korlátok
tükrében, és annak hatásai a birtokviszonyokon keresztül a magyar vidéki települések arculatára. In: ROCHLITZ
Bernadett (szerk.): Földtörvény és településfejlesztés, Barankovics István Alapítvány, Budapest, 2009, 89-123.
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követelményének létesítése; elővásárlási rendszer; a szerződés közigazgatási jóváhagyáshoz
kötése.14
A föld tulajdonjogának megszerzése15
A 2013. évi CXXII. törvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról)16 meghatározza a
személyi kört, hogy ki szerezheti meg a föld tulajdonjogát, valamint annak módját, mértékét és
eljárási szabályait, mely alól kivételt képez a törvényes örökléssel, kisajátítással és kárpótlási
célú árveréssel történő tulajdonszerzés. Ezekre az esetekre nem vonatkoznak a korlátozó
rendelkezések. Bár a cserével és ajándékozással történő szerzésekre speciális előírások
vonatkoznak, ezekkel kapcsolatban az új törvény az 1994. évi LV., termőföldről szóló
törvényhez képest nem sok változást hozott.
A földszerzésre jogosult főszabály szerint a magyar magánszemély és a tagállami állampolgár.
A magyar állam korlátozás nélkül szerezhet tulajdonjogot, míg a jogi személyek közül a bevett
egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat meghatározott esetekben és
feltételekkel teheti ezt meg. Ezen kívül a többi jogi személy nem szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, valamint a nem tagállami állampolgárok (külföldiek) és a más állam (illetve
annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve) sem.
Ahogy az uniós szabályokra is jellemző a diszkriminációmentesség, úgy a törvény is igyekszik
ezt a szabályozásában érvényre juttatni. Az új jogszabály bevezette a földműves fogalmát, és
csak az ott kifejtett kritériumoknak megfelelő személyek vehetnek részt a hazai földpiacon.
De kit is ért a törvény földműves alatt?
A Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami
állampolgár, aki rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve mező-,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját
kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat és ebből igazoltan árbevétele származott,
vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás
még nem hasznosulhatott, vagy a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon
bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági
tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes
közreműködésként végzi.17
A jogszabály nem tesz különbséget a magyar és az unió valamely másik tagállamából származó
polgárai között, ugyanazok a kritériumok vonatkoznak rájuk, a tagállami állampolgároknak is
meg kell felelniük a földműves fogalmánál kifejtett feltételrendszernek.
A földszerzési maximum alapján 300 ha mértékig szerezheti meg a föld tulajdonjogát a
földműves és a tulajdonjogot átruházó személy nem földműves közeli hozzátartozója.
Legfeljebb 1 ha-ig szerezhet földet a nem földműves belföldi és tagállami állampolgár
(korábban a belföldi természetes személyek legfeljebb 300 hektár földet vásárolhattak).
Lehetőség van a földszerzési maximum túllépésére, mely a 2014. május 1-jén meglévő
a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt,
b) földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni
hányadának megfelelő mértékű, illetve
14

ANDRÉKA, i.m. 16-17.
2013. évi CXXII. törvény 6. § - 17. §-a.
16
A törvény elfogadásának körülményeiről lásd még: SZILÁGYI János Ede, A földforgalmi törvény elfogadásának
indokai, körülményei és főbb intézményei. In: KOROM Ágoston (szerk.), Az új magyar földforgalmi szabályozás az
uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 109-119.
17
A földműves fogalmával kapcsolatosan lásd még: OLAJOS István: A termőföldek használata az erdő- és
mezőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján. In: KOROM Ágoston (szerk.): Az új
magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 121-135.
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c) földön fennálló házastársi vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak
tulajdonába kerülő föld területnagyságával tehető meg.
A jogalkotó a tulajdonszerzési jogosultság feltételeit is meghatározza, melyek a következők, a
szerző félnek nyilatkoznia kell arról, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga
használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. Továbbá vállalja,
hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja,
továbbá, hogy nincs földhasználati díjtartozása, valamint nem állapítható meg az sem, hogy a
szerzést megelőző 5 éven belül a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet
kötött volna.18
Elővásárlási jog19
Az elővásárlási jog intézménye nem újkeletű a mezőgazdasági földek átruházása tekintetében,
a jelenleg hatályos termőföld törvényünk is szabályozza anyagi jogi és végrehajtási
rendeletében eljárásjogi kereteit. Az újonnan felépített rendszer azonban más szabályozási
elveket követ és tartalmaz a jogosultak személyi körét és sorrendjét illetően, a gyakorlására
vonatkozó eljárási rend tekintetében, valamint a hatósági jóváhagyás rendszerét illetően.
Nem áll fenn elővásárlási jog:
 közeli hozzátartozók (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér) közötti adásvétel,
 a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel,
 a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére
való átadásával megvalósuló adásvétel,
 a települési önkormányzat közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljából történő
adásvétel esetén.
Anélkül, hogy az elővásárlási jog gyakorlásához kapcsolódó sorrendiséget részletesen
vázolnánk, megállapítható, hogy változatlanul az elővásárlási sorrend első helyén a magyar
állam áll. Preferált helyet foglal el a rangsorban a földet használó földműves (aki 3 éve a
jogügylet tárgyát képző földet használja) és őt követően a földműves is. A földet használó
földműves és a földműves kategóriáján belül első helyen a helyben lakó szomszéd, második
helyen a helyben lakó, harmadik helyen azok szerepelnek, akiknek lakóhelye, mezőgazdasági
üzemközpontja 3 éve azon a településen van, amely az adásvétel tárgyát képező föld fekvése
szerinti település közigazgatási határától maximum 20 km távolságra van.
A földművest megelőzi
 a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása
esetén az a földműves, aki a föld fekvése szerinti településen az elővásárlási joga
gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének
a célja az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása;
 a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a
földműves, aki számára a tulajdonszerzés célja földrajzi árujelzéssel, továbbá
eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás
folytatása.

A föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályokat az 1994. évi LV. törvény alapján lásd még:
BOBVOS Pál, A termőföld tulajdonjogának megszerzése. In: BOBVOS Pál – HEGYES Péter, Agrárjog, SZTE-ÁJK
JATE Press, Szeged, 2011, 49-54.
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A földet használó földművest és a földművest megelőzi a közös tulajdonban álló föld esetében a
tulajdonostárs tulajdoni hányadának harmadik személy javára történő eladása esetében a
földműves tulajdonostárs.
A földművesek jogosulti csoportján belül az elővásárlásra jogosultak sorrendje a következő
I.
a családi gazdálkodó (vagyis a családi gazdaságot vezető természetes személy), illetve
a gazdálkodó család tagja (vagyis a családi gazdálkodó és annak házastársa, élettársa,
kiskorú gyermeke, unokája, a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú
gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére),
II.
fiatal földműves (az a földműves, aki az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában
elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be),
III.
pályakezdő gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve
tagállami állampolgár, aki
a) a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének
időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik,
b) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában fekvő föld tulajdonjogával,
c) mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik, és
d) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél pályakezdő
mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vételre kerül).
Az elővásárlási jog rendszere alapján a jogalkotó célja továbbra is a birtokelaprózódás
megakadályozása, egészséges birtokszerkezet kialakítása, a földet művelni tudó és képes
személyek földhöz jutásának előmozdítása.
A tulajdonosnak az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést (és nem csupán a vételi
ajánlatot) közölni kell az elővásárlásra jogosultakkal. Ennek során a szerződést négy eredeti
példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjéhez, melyek közül egy példánynak a földforgalmi törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon
kiállítottnak kell lennie.
A földforgalmi törvény nem határozza meg, hogy mit is ért egységes okiratba foglalt adásvételi
szerződés alatt, ezt az azt kiegészítő, 2013 decemberében elfogadott 2013. évi CCXII.
törvényből tudjuk meg. E szerint olyan szerződésről van szó, amely a feleknek a szerződés
létrejöttére irányuló nyilatkozatait, a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által
meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magába foglalja.
Az elővásárlási jog keletkezhet jogszabály alapján, illetőleg a felek megállapodással is
kiköthetnek elővásárlási jogot. A földforgalmi törvény alapján fennálló elővásárlásra
jogosultakat hirdetmény útján, más jogszabályok, illetőleg megállapodás alapján létesített jog
esetén az elővásárlásra jogosultakat személyesen (írásban) kell értesíteni. Az adásvételi
szerződésnek közvetlenül az elővásárlásra jogosultak részére történő megküldése esetén
igazolni kell az átvétel napját, amelynek érdekében tértivevény útján történő feladás indokolt.
A hirdetmény útján történő közlés érdekében a föld fekvése szerinti települési önkormányzat
jegyzőjéhez kell fordulni, aki gondoskodik a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztésről, amelytől számítottan az elővásárlásra jogosultaknak 60 napjuk van (jogvesztő
határidő) elővásárlási jogot elfogadó vagy azt elutasító nyilatkozatot tenni. Az elővásárlásra
jogosultnak - fő szabály szerint - nyilatkozatát a jegyző részére személyesen kell átadni.
Jogszerű elfogadó nyilatkozatnak az számít, amit határidőben tettek meg, és az adásvételi
szerződés teljes mértékű elfogadására irányul. A szerződés egyes részeit nem lehet elfogadni,
illetőleg módosítani a joghatályos elfogadó nyilatkozatban. A jegyző az átvett
jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződés eredeti példányával,
valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi attól függően, hogy a jogügylet hatósági
jóváhagyás köteles-e vagy sem
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a) az eladó részére, ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása alól, vagy
b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.
Ha az adásvételi szerződéshez nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a
szerződés (a) vagy az eladó és az eredeti vevő között jön létre, (b) vagy az eladó és az
elővásárlásra jogosult között jön létre. Ha több elővásárlásra jogosult tett elfogadó
nyilatkozatot, akkor a rangsorban elfoglalt helyük lesz a meghatározó, azonos sorrendiség
esetén (pl. több helyben lakó családi gazdálkodó földműves tett elfogadó nyilatkozatot) az eladó
dönti el, hogy kivel köti meg az adásvételi szerződést. Az elővásárlási jog illetőleg a hatósági
jóváhagyás jogintézményeire tekintettel célszerűnek tűnik egy olyan technikai megoldás, amely
a szerződéskötés ügyvédi költségét az eladóra hárítja.20
Hatósági jóváhagyás21
Az új szabályozás komoly adminisztratív terheket és erős állami kontrollt vezet be a földpiacra,
melynek egyik megnyilvánulási formája, hogy a föld adás-vételi szerződéshez szükség van a
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyására, melyet a helyi földbizottság véleménye előz
meg. A szerződés közigazgatási jóváhagyáshoz kötése szintén a moratórium lejártával
felmerülő új szabályozási koncepció során a földszerzésre vonatkozó egyik korlátozó eszköz
lehet.22
A helyi földbizottság a települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó
földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek
településenként helyi gazdálkodói közössége. A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve
a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság, mely legalább 3, legfeljebb 9 főből áll.
A földről szóló törvény megfogalmaz egy kisegítő szabályt arra az esetre, ha a településen 2014.
május 1-jéig a helyi földbizottság tagjainak megválasztására nem kerül sor, vagy a
megválasztott helyi földbizottság működésképtelen. Ekkor a mezőgazdasági igazgatási szerv a
föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Kamarának a föld
fekvése szerinti területi szervét keresi meg állásfoglalás kiadása céljából.
A helyi földbizottság akkor működésképtelen, ha a feladatainak ellátását a tagjainak
megválasztásától számított 30 napon belül nem kezdi meg, vagy 30 napot meghaladóan
szünetelteti, illetve, ha a tagok száma a földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott létszám alá csökken.
Nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
 az állam tulajdonszerzéséhez,
 az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;
 a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;
 a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;
 a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon
megszűntetésére kerül sor;
 a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére
való átadásával megvalósuló adás-vételhez;
 a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez. 23

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályokat az 1994. évi LV. törvény alapján lásd még: CSÁK Csilla, A
termőföld tulajdonszerzés anyagi- és eljárásjogi korlátai. In: CSÁK Csilla (szerk.), Agrárjog: A magyar agrárjog
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A mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyásához kötött, a föld tulajdonjogának
megszerzésére irányuló szerződésnek hatósági jóváhagyására vonatkozó eljárásra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, a földforgalmi törvényben és a földről szóló
törvényben foglalt eltérésekkel.
A 2013. évi CCXII. törvény szabályai alapján az eljárás ügyintézési határideje 60 nap, mely
egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, de csak kivételesen indokolt esetben.
Ha harmadik személy javára elővásárlási jog áll fenn, az eljárás a földforgalmi törvényben
meghatározott okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követő napon
kezdődik. Ha az eljárás olyan jogügylet jóváhagyására irányul, amely (a) adásvételnek minősül,
de harmadik személynek elővásárlási joga nem áll fenn (b) nem minősül adásvételnek vagy (c)
átruházásnak nem minősülő tulajdonszerzés esetén, az eljárás a szerző fél írásbeli kérelmének
a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérkezését követő napon kezdődik.
Ha a szerző fél gazdálkodó szervezet, a kérelméhez csatolni kell a keletkezést tanúsító
bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát, vagy a regisztráló
hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot, vagy a
közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt és az eredeti vagy
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.
A földről szóló törvény kiköti, hogy az ügyfeleket nem kell értesíteni az eljárás megindításáról,
valamint, hogy a Ket. által meghatározott közreműködő hatóság nem vehet részt az eljárásban.
A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésének a Ket.-ben meghatározottakon kívül is
tartalmaznia kell bizonyos adatokat, melyeket szintén a törvény fejt ki részletesen, úgy mint a
helyi földbizottság megnevezését, a helyi földbizottság elnökének nevét, a helyi földbizottság
állásfoglalását, illetve állásfoglalásának kiadása hiányában ennek tényét. Amennyiben a
mezőgazdasági igazgatási szerv a jogügyletet jóváhagyja, akkor a jogügyletet tartalmazó
szerződés, illetve okirat két eredeti példányát látja el jóváhagyó záradékkal és azt a
jóváhagyását tartalmazó határozatával egyidejűleg megküldi a szerző fél részére. 24
Általánosságban érvényes előírás, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv határozata ellen
bírósági eljárás kezdeményezhető, egyéb jogorvoslat nem vehető igénybe. A helyi földbizottság
állásfoglalásával szemben jogorvoslati lehetőség ugyanakkor kizárt. Lényeges megemlíteni,
hogy a földbizottság állásfoglalásának elmaradása esetén (hallgat a bizottság) az igazgatási
szerv – mint jogszabályban rögzített megtagadási ok - jóváhagyást megtagadó határozatot hoz.
A határozat bírósági felülvizsgálata során azonban jogértelmezési és jogalkalmazási kérdésként
merül fel, hogy a jogszabályban rögzített kötelező megtagadási ok miatt, ebben az esetben
eredményesen támadható-e a határozat, azaz egy bizottság mulasztásával megvalósuló
jogsértés miként orvosolható.
Szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése és a kényszerhasznosítás 25
A mezőgazdasági igazgatási szerv feladata a szerzési feltételek, illetve korlátozások, és tilalmak
betartásának ellenőrzése, ha ennek során azt tapasztalja, hogy a tulajdonos, illetve a
földhasználó
 nem tartotta be a szerzéshez vállalt kötelezettségeket,
 a szerzés feltételeként meghatározott célú fölhasználattól, tevékenységtől tartósan eltért,
 földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból
megszűnt,
Bővebben lásd még: OLAJOS István – SZILÁGYI Szabolcs: Az agrárjogot érintő legfontosabb változások
Magyarországon 2011 és 2013 között, Agrár- és Környezetjog, 2013/15, 111-115.
25
2013. évi CXXII. törvény 60.§ - 67.§-a.
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jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása, illetve székhelye,
telephelye, mezőgazdasági üzemközpontja bármely okból megszűnt, vagy
 meghatározott határidőn belül a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződést nem nyújtotta
be a hatósághoz, vagy a jegyzőhöz,
felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban felszólítja a
jogszerű állapot helyreállítására.
Amennyiben a kötelezett ennek nem tenne eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv a
kötelezettel szemben mulasztási bírságot szab ki, mely a föld szerzéskori aranykorona-értéke
húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg. Ennek megfizetése alól felmentés nem
adható.
A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll, amennyiben ezt 6
hónap elteltével sem sikerül helyreállítani, a hatóság intézkedik a föld kényszerhasznosításba
adásáról, mely esetben a használat átadásáról van szó.
Záró gondolatok
A földforgalmi törvény 2013. december 15-én lépett hatályba, ám nem minden rendelkezése.
Fokozatos hatályba lépés jellemzi, vagyis bizonyos bekezdések későbbi időpontban fognak
hatályba lépni. A birtokmaximumra illetőleg a kedvezményes birtokmaximumra vonatkozó
rendelkezések 2014. január 1. napjától, az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések 2014.
március 1. napjától, a tulajdonszerzési jogosultságra, személyi körre, hatósági jóváhagyásra
vonatkozó rendelkezések 2014. május 1. napjától hatályosak.
Anélkül, hogy az átmeneti rendelkezések teljes áttekintésére vállalkoznánk, érdemes felhívni a
figyelmet arra, hogy a 2014. február 28-ig közzétett, kifüggesztett vételi ajánlatokra még a
jelenlegi eljárási rend az irányadó, és az ingatlan-nyilvántartási eljárást is ezen előírásokra
figyelemmel kell lefolytatni. Az új földforgalmi törvény a földhasználatra vonatkozóan további
speciális szabályokat tartalmaz. A törvény sarkalatosnak minősül, tehát előreláthatólag
hosszabb ideig fogja szabályozni a földtulajdoni és használati viszonyokat.
Az uniós tagságunkból eredő kötelezettségünk, hogy legkésőbb 2014. április 30-án meg kell
szüntetnünk a termőföldjeinkre vonatkozó tulajdonszerzési tilalmakat és korlátozásokat. 26 A
földmoratórium lejárata azt jelenti, hogy ettől az időponttól a tagállamok földművesei is
vásárolhatnak termőföldet Magyarországon.
Az új földforgalmi törvény elébe ment az ebből adódó problémáknak azzal, hogy bevezette a
földműves fogalmát, mely alapján mind a magyar, mind a tagállami állampolgárok közül csak
azok szerezhetik meg a föld tulajdonjogát, akik megfelelnek az ott meghatározott
feltételrendszerben foglaltaknak.
Ezzel megvalósult az Európai Unió egyik fontos elve, a diszkriminációmentesség, és a
törvényalkotó igyekezett megfelelni az új birtokpolitikának is, miszerint a hazai egyéni és
családi kis- és középbirtokok legyenek a meghatározóak a piacon.
Szintén a közösségi regulák hatása hazánkban a hatósági jóváhagyás, ellenőrzés bevezetése a
termőföld adás-vételi és haszonbérleti szerződések esetén, valamint ezek szigorú eljárási,
nyilvántartási szabályai, melyek arra hivatottak, hogy kiszűrjék és megakadályozzák az ún.
zsebszerződések megkötését.
Az új szabályok hatálybalépésével a földforgalmi törvény szerepet játszik a hazai és az uniós
rendelkezések egymáshoz való közelítésében, eleget tesz a hazánkkal szemben támasztott
követelménynek, miszerint igyekeznünk kell jogszabályainkat a közösségi normákhoz
illeszteni.
CSÁK Csilla – NAGY Zoltán: Regulation of Obligation of Use Regarding the Agricultural Land in Hungary. In:
Collected papers, University of Novi Sad, Novi Sad, 2011, 541-549.
26

33

Irodalomjegyzék
ANDRÉKA Tamás: Birtokpolitikai távlatok a hazai mezőgazdaság versenyképességének
szolgálatában. In: CSÁK Csilla (szerk.): Az európai földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni
Kiadó, Miskolc, 2010, 7-19.
BENEDEK Fülöp: „A magyar földügy a XXI. század elején”. In: FÜRJ Zoltán (szerk.): „…a
birtokolt föld…a szabadság maga”, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen,
2005, 9-30.
BOBVOS Pál: A termőföld tulajdonjogának megszerzése. In: BOBVOS Pál – HEGYES Péter:
Agrárjog, SZTE-ÁJK JATE Press, Szeged, 2011, 49-54.
CSÁK Csilla – HORNYÁK Zsófia: Az új földforgalmi törvényről, Őstermelő, 2013/4, 7-10.
CSÁK Csilla – NAGY Zoltán: Regulation of Obligation of Use Regarding the Agricultural Land
in Hungary. In: Collected papers, University of Novi Sad, Novi Sad, 2011, 541-549.
CSÁK Csilla: A termőföld tulajdonszerzés anyagi- és eljárásjogi korlátai. In: CSÁK Csilla
(szerk.): Agrárjog: A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni kiadó, Miskolc,
2010, 103-114.
FODOR László: Kis hazai földjogi szemle 2010-ből. In: CSÁK Csilla (szerk.): Az európai
földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 115-130.
KECSKÉS László – SZÉCHÉNYI László: A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. §-a a
nemzetközi jog és az EK-jog fényében, Magyar Jog, 1997/12, 721-729.
KORÉNYI Sarolta: Uniós csatlakozás és termőföldtulajdon, Magyar Jog, 2003/4, 229-236.
KOROM Ágoston: Az új földtörvény az uniós jog tükrében. Jogegyenlőség vagy de facto más
elbírálás? In: KOROM Ágoston (szerk.): Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós
jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 11-24.
KURUCZ Mihály: A termőföld forgalmának szabályozási lehetőségei a közösségi jogi korlátok
tükrében, és annak hatásai a birtokviszonyokon keresztül a magyar vidéki települések
arculatára. In: ROCHLITZ Bernadett (szerk.): Földtörvény és településfejlesztés, Barankovics
István Alapítvány, Budapest, 2009, 89-123.
KURUCZ Mihály: Az ún. agrárüzem-szabályozás tárgyának többféle modellje és annak alapjai.
In: KOROM Ágoston: Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 55-77.
OLAJOS István – SZILÁGYI Szabolcs: Az agrárjogot érintő legfontosabb változások
Magyarországon 2011 és 2013 között, Agrár- és Környezetjog, 2013/15, 111-115.
OLAJOS István: A termőföldek használata az erdő- és mezőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény alapján. In: KOROM Ágoston (szerk.): Az új magyar földforgalmi
szabályozás az uniós jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 121-135.
SZILÁGYI János Ede: A földforgalmi törvény elfogadásának indokai, körülményei és főbb
intézményei. In: KOROM Ágoston (szerk.): Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós
jogban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, 109-119.
SZILÁGYI János Ede: Az Európai Unió termőföld-szabályozása az Európai Bíróság
joggyakorlatának tükrében. In: CSÁK Csilla (szerk.): Az európai földszabályozás aktuális
kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 269-281.
SZILÁGYI János Ede: Földbirtok-politika és szabályozás az európai uniós normákban. In: CSÁK
Csilla (szerk.): Agrárjog: A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó,
Miskolc, 2010, 89-101.
1994. évi I. törvény, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
kihirdetéséről
1994. évi LV. törvény, a termőföldről
Csatlakozási Okmány (2003. szeptember 23.)
34

2/2010. (II.18.) Ogy. határozat a nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi
személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom
meghosszabbításának szükségességéről
C 326/49, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (2010. III. 30.)
2010/792/EU (2010.XII.20.) határozat, a magyarországi mezőgazdasági földterületek
szerzésére vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbításáról
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

35

Jani Péter: A termőföldvédelem jogi szabályozásának kialakulása Magyarországon
Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Bobvos Pál egyetemi docens
I. Bevezetés
A föld fogalmának sokrétűsége magában hordozza a védelmét célzó szabályozás komplexitását,
amelynek jelentősége nem szorul bővebb magyarázatra. A jog más tudományok eredményeire
alapozva próbál meg olyan megoldásokat kiépíteni, amelyek ezt a védelmet a lehető
leghatékonyabbá teszik. A komplexitás a jogtudományon belül is megjelenik, több jogágban
találkozhatunk földvédelmi normákkal. Az mára már nem vitás, hogy a földvédelem alappillére
a környezetvédelem. A környezetvédelmi törvény1 keretjelleggel fogalmazza meg a föld, mint
környezeti elem védelméhez kapcsolódó legfontosabb előírásokat, míg a földjog, ezen belül a
termőföld védelméről szóló törvény lex specialisként ennek a keretnek a kitöltésére szolgál.
Ilyen kettős kontextusban a földvédelem lényegesen többet jelent, mint a mezőgazdasági
hasznosítású földek védelmét. A korábbiakban ugyanakkor a szabályozás döntő része a
termőföld védelmére, azon belül is legfőképp a mennyiségi védelemre irányult. Ebben a
munkában a hatályos szabályozást megelőző hazai jogalkotást tekintem át, bemutatva azt az
utat, ami egy valóban komplex földvédelmi rendszer kiépüléséhez vezetett. A normarendszer
kettősségének átfogó vizsgálata meghaladná a dolgozat kereteit, ezért ezúttal a
környezetvédelmi összefüggésekkel, továbbá a minőségi védelmet jelentő talajvédelemmel
nem foglalkozom.
Mindezek mellett mégsem kerülhető meg, hogy – ha csak címszavakban is – ne foglalkozzak a
hatályos szabályozással. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény vázlatos
áttekintése képet ad számunkra a földvédelem alapvető intézményeiről, és viszonyítási alapot
nyújt a régi szabályozás vizsgálatához.
A törvény hatálya a termőföldnek, és ha a törvény így rendelkezik, a termőföldnek nem
minősülő ingatlanok hasznosítására, a földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre
terjed ki2. A termőföld mennyiségi védelme körében a művelési ág megváltoztatását és a
hasznosítási kötelezettséget szabályozza, és meghatározza a termőföld más célú hasznosítására
irányuló, továbbá a földvédelmi járulékra és bírságra vonatkozó előírásokat, míg a földvédelem
minőségi aspektusa, a talajvédelem keretében tartalmazza a talajvédelmi hatósági eljárással, és
a talajvédelmi járulékkal összefüggő normákat. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a
törvény előírásai meglehetősen liberálisak, ami sok esetben kérdésessé teszi a törvény alapvető
céljának, a kiemelt, és komplex védelemnek a megvalósulását. Ezt a tényt fokozza a
végrehajtási rendelet hiánya, amely sok problémát okoz a jogalkalmazás során 3.
II. A földvédelem megjelenése Magyarországon
A mai értelemben vett földvédelmi szabályok a második világháborút követően jelentek meg
az európai jogrendszerekben, így az ezt megelőző időszakból Magyarország esetében is csupán
előzményeket említhetünk meg. A hazai jogalkotásban a földek védelmét célzó szabályok a
termőföldek mennyiségi védelme terén jelentek meg a XIX. században 4. Ezek között a

Az első törvényi szintű jogszabály az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. tv. volt.
BOBVOS Pál – HEGYES Péter (szerk.): Agrárjog, SZTE ÁJK-JATEPress, Szeged, 2010, 55.
3
FARKASNÉ MOLNÁR Mónika: Termőföldvédelem a gyakorlatban. In: CSÁK Csilla (szerk.): Az európai
földszabályozás aktuális kihívásai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, 107.
4
Az erdők védelmére vonatkozó szabályok jóval korábban, már a XVI. században megjelentek, de mivel a
tanulmány további részében nem foglalkozom a témával, így ehelyütt is csak utalok erre.
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legfontosabbak a futóhomok5 megakadályozása tárgyában született1802. évi XX. és az 1844.
évi X. törvénycikkek, továbbá a tényleges fásítási kötelezettséget előíró 1879. évi erdőtörvény
[1879:XXXI. tc. 165-166. §§], és az alföldi erdő telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi
XIX. tc. volt. Ezek a törvények a mezőgazdaságtól egyre nagyobb teret elnyerő futóhomok
terjedését sikeresen akadályozták meg.
III. A mezőgazdasági rendeltető föld védelméről szóló 1961. évi VI. törvény
1945 után, az un. államszocialista időszakban a föld különleges jellegének és szerepének
deklarálása miatt a földel kapcsolatos jogviszonyok szabályozása a jogalkotás kiemelt
fontosságú területévé vált. Mivel a „földre vonatkozó társadalmi és jogi viszonyok a
mezőgazdaság területén a legkiemelkedőbb jelentőségűek 6”, a földvédelem szabályozása is a
mezőgazdaság által hasznosított területekre koncentrált. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy
a háborút követő években a mezőgazdaság hozama az 1939 előtti szinthez képest jelentősen
csökkent, ami nagyfokú élelmiszerhiányhoz vezetett. Ezt a helyzetet csak mélyítették a
„szocialista társadalom kiépítésére” tett lépések, így a kuláküldözés, az erőszakos
termelőszövetkezetesítés, valamint az erőteljes iparosítás, amelyek következtében az 1950-es
években több százezer katasztrális holdra nőtt a megműveletlen termőföldek területe7.
Több olyan jogszabály is született ebben az időszakban, amely földvédelmi rendelkezéseket
tartalmazott, amelyek közül elsősorban a művelési ág-változások bejelentésére vonatkozó
rendeletet8 emelném ki. A földvédelem két aspektusa jelent meg a jogalkotásban: a termőföld
művelési kötelezettsége, és a művelés során az ésszerű (racionális) földhasználat, továbbá a
mezőgazdasági művelés alatt álló földek területének fenntartása és növelése (mennyiségi
védelme). A földhasználó használati kötelezettsége alatt a föld rendeltetésének megfelelő
használatot értették9. A művelési kötelezettség alapvető feltételeként elviekben a földhasználat
biztonságának megteremtése szolgált, amelynek révén a földhasználó a föld tartós
használatának lehetőségével számolhatott10, amely a valóságban azonban közel sem így alakult.
A mezőgazdasági földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény11 – mint a földvédelem első
hazai, egységes, törvényi szintű szabályozása – koncepciója arra a logikára épült, hogy a földek
különböző célokra történő felhasználása között érdekellentét áll fenn, amely ellentétet – amint
az a törvény címéből is következik – a mezőgazdasági rendeltetés mindenek feletti
primátusának kimondásával igyekezett feloldani. Ez a logika egyenesen következik a korszak
fentiekben kifejtett szabályozási elveiből. A más célú felhasználásából származó
érdeksérelmeket a jogi szabályozás azzal igyekezett megelőzni, illetve megszüntetni, hogy
egyrészt előírta valamennyi föld rendeltetésszerű megművelését, másrészt tételesen szabályozta
a földnek más célokra való felhasználását12. A földvédelem célja tehát ebben az időszakban a
földdel való ésszerű gazdálkodás biztosítása volt, különös tekintettel a mezőgazdasági
rendeltetési földekre. Mindezek alapján a földvédelem jogi eszközei 1. a rendeltetésszerű
A futóhomokról bővebben lásd: ERDEI Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tiszaköz földje és népe, Athenaeum,
Budapest, 1937, 169-172.
6
SERES Imre: Földjog, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 1960, 4.
7
Az 1961. évi VI. törvényhez fűzött miniszteri indokolás szerint 1935-1959 között a mezőgazdasági földterület
mintegy félmillió kat. holddal csökkent, elsősorban az iparosítás, és az infrastrukturális fejlesztések következtében.
Országgyűlési Irományok, 1958/25. számú iromány, 1958. I. kötet, 1-38. sz., 181.
8
A földhasználók személyében, valamint a földek művelési ágában bekövetkezett változások kötelező
bejelentéséről szóló 72/1954. (XII. 2.) MT. r.
9
SERES [1960] i.m. 176.
10
SERES [1960] i.m. 157.
11
A törvény végrehajtási rendelete a 7/1962. (III. 13.) Korm. r. (a továbbiakban: Vhr.) volt.
12
FÖLDES Iván – MOLNÁR Imre – SERES Imre – VERES József: Földjog, szerk.: SERES Imre, Tankönyvkiadó,
Budapest, 1974, 17. (a továbbiakban: SERES [1974] i.m.) 366.
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használat kötelezettsége, 2. az újrahasznosításra való alkalmassá tétel kötelezettsége, továbbá
3. a más célú felhasználás (mezőgazdasági termelésből történő kivonás) engedélyezése 13 volt.
A rendeltetésszerű hasznosítás körébe tartozott a művelési kötelezettség, a művelési ág
megváltoztatásának előzetes hatósági engedélyhez kötése, továbbá a nem mezőgazdasági
(elsősorban különleges rendeltetésű) földeken a mellékhasznosítás lehetőségének biztosítása.
A törvény tárgyi hatálya a mezőgazdasági rendeltetésű földekre terjedt ki. Ilyen földek voltak
azok, amelyeken a törvény hatályba lépésekor 14 mezőgazdasági termelést folytattak, továbbá
azok a hasznosítatlanul álló területek, amelyek mezőgazdasági termelésre alkalmasak vagy
gazdaságosan alkalmassá tehetők voltak [1. § (1)]. A területi hatály tehát nem terjedt ki az
erdőkre, a művelés alól kivett területekre, továbbá csak részben terjedt ki a különleges
rendeltetésű földekre15. Téves azonban több szerző azon megállapítása16, amely szerint a
belterületi földekre nem terjedt ki a törvény hatálya: a jogszabály terminológiája ugyanis nem
a földterületek igazgatási felosztásához (belterület, külterület) igazodott, hanem a földek
rendeltetés szerinti osztályozásából indult ki 17.
1. A rendeltetésszerű használat
A törvény kimondja a hasznosítási kötelezettséget, továbbá rendelkezik a más célú hasznosítás
előzetes engedélyhez kötéséről is [2. § (2)]. Ez utóbbi jelentős újítást jelentett, hiszen korábban
a földhasználók – a művelési ág megváltoztatásához hasonlóan – szabadon dönthettek egyes
területek más célra történő felhasználásáról. Ennek káros voltát emeli ki a törvény miniszteri
indokolása, amikor megállapítja, hogy a beruházások megvalósítása során nem vették
kellőképpen figyelembe a mezőgazdaság, és különösen az ésszerű gazdálkodás érdekeit 18. Ezt
követően a törvény rögzíti valamennyi földhasználónak a rendeltetésszerű földhasználati
kötelezettségét [4. §], amely a miniszteri indokolás szerint azt jelenti, hogy a helyi
körülmények, a talaj-és éghajlati viszonyok, egyéb termelést befolyásoló tényezők, „valamint
a tapasztalatok figyelembevételével olyan termelést folytassanak, amely az adott területen a
legeredményesebb”19.
2. A más célra történő felhasználás
A törvény meghozatalát megelőző időszak nagyirányú iparosítási, település-és infrastrukturális
fejlesztései az ország egész területén jelentős mennyiségű mezőgazdasági rendeltetésű föld más
célra történő felhasználását eredményezték. A beruházások tervezése során nem kellett ugyanis
figyelembe venni azt, hogy azok milyen rendeltetésű területen valósulnak meg, amelynek
következtében sok esetben – indokolatlanul – jó minőségű földeken, pazarló módon került sor
a beruházások megvalósítására. A beruházónak csupán ún. területfelhasználási hozzájárulást
kellett megfizetnie, amely a kisebb beruházások esetén nem is volt kötelező.
A törvény maga definiálta az „érdekeket”, amikor kimondta, hogy a közérdek és az üzemi érdek
figyelembe vételével történik meg a döntéshozatal [10. §]. Természetesen a földvédelem is
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közérdeknek minősül, így kérdéses, hogy az egyes (köz)érdekek összeütközésekor a tanácsok
végrehajtó bizottságai valóban képesek voltak a legmegfelelőbb döntés meghozatalára.
A törvény értelmében valamennyi olyan beruházás esetén, amikor mezőgazdasági rendeltetési
földet terveztek igénybe venni, az illetékes járási tanács végrehajtó bizottságának előzetes
hozzájárulására volt szükség (egyedi engedélyezés). Ez alól csak „sürgős szükség esetén” és
abban az esetben adott kivételt a jogszabály, ha geodéziai és egyéb földmérési létesítmények
elhelyezésére irányult a más célú hasznosítás [11. § (1)]. A „sürgős szükség esetét” a törvény
nem részletezte, arra nem tartalmazott bővebb iránymutatást20.
A járási tanácsoknak döntésük meghozatalánál egy 3+1 lépcsős szempontrendszert kellett
figyelembe venniük [11. § (3)]:
1. a beruházást elsősorban olyan területen kellett megvalósítani, amely mezőgazdasági
termelés céljára nem alkalmas;
2. ha ilyen terület nincs vagy azon a beruházás ésszerűen nem valósítható meg, elsősorban
a gyengébb minőségű földeket kell kijelölni, s lehetőleg kerülni kell a szántó művelési ágú
területek felhasználását;
3. az igénybevételt a lehető legkisebb területre kellett korlátozni;
4. a föld alatti és föld feletti vezetékek elhelyezésének kijelölésénél arra kellett törekedni,
hogy azok a lehető legkisebb mértékben nehezítsék a föld megművelését.
A jogalkotó a fenti szempontrendszert azzal egészítette ki, hogy a megyei tanácsoknak ki kellett
jelölni azokat a területeket, amelyeket a mezőgazdaságitól eltérő más célokra lehetett
hasznosítani. Egy terület más célra történő használatát (továbbá művelési ág-változását) csak
abban az esetben lehetett kérelmezni, ha a tanácsok az adott területet előzetesen a
megvalósítandó beruházásnak megfelelő hasznosításra kijelölték21.
3. A művelési ág megváltoztatása
A mezőgazdasági rendeltetési föld művelési ágát csak előzetes engedély birtokában lehetett
megváltoztatni [5. §]. A művelési ág-változásra a legtöbb esetben a földhasználó saját döntése
alapján került sor. Természetesen az állam, a termelési szerkezet megtervezett rendszerének
megvalósítása miatt gazdasági ösztönzőkkel gyakorolt befolyást a földtulajdonosokra és
földhasználókra a művelési ágváltás ösztönzése céljából22.
A törvény jelentősebb változásai
A törvény egyes rendelkezései több ízben változtak. Az első jelentős módosítás 1969-ben a
művelési ág-változás engedélyezésén lazított, a kis területű parcellák esetén eltörölte a kötelező
engedélyezést23. A legnagyobb változást azonban az 1977. évi 5. tvr. hozta, amely 1.
pontosította a törvény területi hatályát, 2. szigorította az engedélyezési eljárást, 3. a termelésből
történő kivonás miatt térítésfizetési kötelezettséget írt elő, és 4. finomította a más célú
hasznosítás engedélyezése során követendő szempontokat.
A változások mindenképpen előremutatóak voltak, hiszen az anyagi érdekeltség növelésével
kívánta a földvédelmet hatékonyabbá tenni, és a földek termékenységének növelésére próbálta
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ösztönözni a földhasználókat, elsősorban a mezőgazdasági nagyüzemeket24. Ezt szolgálta a
térítés bevezetése, amely területtakarékosságra késztetett, valamint az is, hogy a különösen
nagy értékű területeket (szántó, szőlő, gyümölcsös) a törvény kiemelt védelemben részesítette.
A módosítások azonban nem hoztak eredményt: továbbra sem sikerült ugyanis egy olyan
érdekeltségi rendszert bevezetni, amely hatásosan és eredményesen gátolta volna meg a
termelésből való kivonást25.
A módosítás következtében letisztultabbá vált a törvény területi hatálya, mivel egyértelművé
vált, hogy a mezőgazdasági rendeltetésű földekre vonatkozó szabályokat a belterületen
található, de mezőgazdasági műveléssel hasznosítható földekre is alkalmazni kellett 26. A
jogszabály egy sajátos kivételt is megállapított, amikor kimondta, hogy belterületi föld esetében
csak akkor van szükség a más célú használat engedélyezésére, ha a földterület nagyüzemi
mezőgazdasági műveléssel hasznosított. Ez gyakorlatilag szűkítette a törvény hatályát, és azt
eredményezte, hogy az egy hektárnál kisebb területű belterületi mezőgazdasági földterületek –
tulajdoni formára tekintet nélkül – kikerültek az engedélyezési körből27. A változás disszonáns
helyzetet eredményezett, ugyanis amíg a törvény deklarált célja a mezőgazdasági rendeltetési
földterületek – fekvéstől független – védelme volt, az 1978-as módosítást követően a belterületi
földek tekintetében a hatálya gyakorlatilag megszűnt. A lépés azzal a következménnyel járt,
hogy a tanácsok indokolatlan esetben is a belterület kiterjesztéséről határoztak, így ingyenesen
és pazarló módon került kivonásra sok értékes mezőgazdasági terület28.
A másik jelentős módosítást a Földvédelmi Alap 1981-es bevezetése jelentette29. Az alap
elsődleges feladata az volt, hogy az ide befolyó térítésekből és más forrásokból elősegítse a
mezőgazdaság termelő alapjainak visszapótlását30. Ennek keretében vissza-, és vissza nem
térítendő támogatásokat nyújtott a termelésből kivont területek újrahasznosításához.
Felismerésre került ugyanis, hogy a termőterületek nagysága másként nem bővíthető31, a
kivonás mértéke pedig csak kis mértékben csökkenthető.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a törvény megszületése ellenére az 1980-as évekre
a más célra történő földfelhasználás tömegessé vált. Ennek oka a törvény nem megfelelő
szabályozó-rendszerében, illetve ebből következően annak liberális, kiterjesztő értelmezésében
adható meg32.
IV. A földről szóló 1987. évi I. törvény
A tágan értelmezett földdel kapcsolatos életviszonyokat – földtulajdon, földhasználat,
földvédelem, földrendezés, stb. – szabályozó joganyag az 1970-es évek végére egy
strukturálatlan, széttöredezett jogszabályhalmazzá vált, ezért a minisztertanács egy egységes
földjogi kódex megalkotásáról döntött. Ennek megfelelően az Országgyűlés új, egységes
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földtörvényt fogadott el, az 1987. évi I. törvényt 33. A törvény preambuluma kiemelte, hogy az
új szabályozás – többek között – a termőföld fokozott védelme, hasznosítása és
termékenységének megóvása érdekében került elfogadásra.
A törvény területi hatálya az erdő kivételével az ország minden földjére kiterjedt [1. §]. A
földeket rendeltetésük szerint kerültek csoportosításra, így a törvény termőföldet, építmény
elhelyezésére szolgáló földet, különleges rendeltetési földet, és végül hasznosításra alkalmatlan
földet határozott meg [4. § (1)]. Igazgatási szempontból azonban – fekvés szerinti bontásban –
továbbra is fenntartotta a belterület, külterület, zártkert kategóriákat [4. § (2)]. A termőföld
kategóriáját a törvény végrehajtási rendelete határozta meg: termőföld az a föld, amelyet az
ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdő művelési ágban
vagy halastóként tartanak nyilván, és nem minősül építmény elhelyezésére szolgáló vagy
különleges rendeltetési földnek [R 1. § i) pont]. Ez utóbbi szabály azt sugallta, hogy az építmény
elhelyezésére szolgáló és a különleges rendeltetési föld lehetett az ingatlan-nyilvántartásban
művelési ágban szereplő földterület is34. A preambulum, és a törvény, valamint a rendelet
rendelkezéseinek egybevetésével azt mondhatjuk, hogy a földtörvény tárgyi hatályának
meghatározása nem volt koherens, továbbá a rendeltetés szerinti kategorizálás meghaladott és
egyben felesleges volt, hiszen a különleges rendeltetésű és a hasznosításra alkalmatlan földekre
alig tartalmazott rendelkezéseket. Ami a földvédelmet illeti, a preambulum értelmében csak a
termőföldek estek volna fokozott védelem alá, a normaszöveg azonban a más rendeltetésű
földek esetében is előírt földvédelmi szabályokat.
A törvény a földvédelmi jogintézményeket két fejezetben tárgyalta: a földhasznosításról szóló
XII. fejezet tartalmazta a termőföld művelési ágának megfelelő hasznosítására és a föld
termelékenységének fenntartására, növelésére [55. §], valamint a művelési ág-változásra
vonatkozó előírásokat [57. §]. Ebben a fejezetben találhatóak továbbá az ideiglenes-, mellék-,
és újrahasznosításra vonatkozó alapvető rendelkezések is. A földvédelemről címet viselő XIII.
fejezet a talajvédelemmel [59. §], a termőföld termelésből történő időleges és végleges
kivonásával [60-61. §§] összefüggő rendelkezéseket tartalmazta, továbbá a földvédelmi járulék
és a földvédelmi bírság részletszabályait állapította meg [62-66. §§].
1. A hasznosítási kötelezettség
A törvény továbbra is előírta a hasznosítási kötelezettséget, a rendeltetésszerű használat helyett
azonban a lényegesen cizelláltabb művelési ágnak megfelelő használatot tette kötelezővé 35. Ez
egyértelművé tette azt, hogy minden esetben az adott művelési ágnak megfelelő agrotechnikai
és más eljárásokat kell a hasznosítás során alkalmazni 36. A használati kötelezettség a
mezőgazdasági termelésből más célra kivont földeken is megmaradt, az adott terület immár új
rendeltetés szerinti fölhasználásáig (ideiglenes hasznosítás 37). A más célú hasznosítás
megkezdését követően akkor állt fenn a hasznosítási kötelezettség, ha az a terület rendeltetési
céljának megfelelő hasznosítását nem akadályozta vagy korlátozta (mellékhasznosítás). A
mezőgazdasági hasznosítás tehát mellékhasznosítás esetén nem minden esetben kötelezettség,
A törvény 1987. szeptember 1-jén lépett hatályba. A törvény végrehajtási rendelete a 26/1987. (VII. 30.) MT
rendelet (a továbbiakban: R.), és a 8/1987. (IX. 1.) MÉM rendelet (a továbbiakban: r.).
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hanem csupán lehetőség volt38. Különleges előírás volt az is, hogy az ilyen esetekben a használó
határozhatta meg a művelés módját (művelési ágát). Abban az esetben, ha a más célra történő
hasznosítás időleges volt, a földet újra mezőgazdasági termelésre alkalmassá kellett tenni
(újrahasznosítás, rekultivációs kötelezettség). Ebben az esetben a földhasználónak lehetősége
volt arra, hogy ha a mezőgazdasági művelés nem tartozott a feladatkörébe, akkor a hasznosítást
átadhatta az arra vállalkozó más szervezetnek. Ez a szabály meglehetősen eklektikus volt,
hiszen sok esetben olyan szervezet kérte a más célú használat engedélyezését – (pl.
bányavállalat), amelynek értelemszerűen a földművelés nem tartozott a profiljába. Sok esetben
előfordult azonban, hogy az ilyen területek hasznosítására senki sem jelentkezett. Ennek egyik
oka az volt, hogy a nagyüzemeknek nem állt érdekében a sok ráfordítást igénylő földek
használata, illetve az ilyen földek nagyüzemi hasznosítása – fekvésükből adódóan – nem volt
lehetséges. A földek parlagon maradását megakadályozandó írta elő a végrehajtási rendelet,
hogy amennyiben a hasznosítást senki sem vállalta, az érintett területet a helyi tanács végrehajtó
bizottsága volt köteles azokat kezelésébe venni [R. 79. § (5)]. A megfelelő hasznosítás azonban
ebben az esetben is kétséges maradt. A tanácsok az esetek többségében haszonbérbe vagy
ingyenes használatba adással igyekeztek az ilyen területek művelésére.
2. A művelési ág megváltoztatása
A törvény egyik legnagyobb újítása kétségtelenül az volt, hogy a termőföldek művelési ágának
megváltoztatása esetére korábban előírt előzetes hatósági engedélyezést gyakorlatilag
megszüntette. A miniszteri indokolás ezt a gazdálkodó szervezetek nagyobb fokú termelési
önállóságával magyarázta39. Fő szabály szerint a művelési ág-változást elegendő volt az
illetékes földhivatalnak a változtatást követően harminc napon belül bejelenteni [57. § (3)].
Megmaradt az engedélyezési kötelezettség azonban a természetvédelmi területek művelési
ágának megváltoztatása esetén. Az engedélyt továbbra is a földhivatal adta ki, a
természetvédelmi hatóság hozzájárulását követően [R. 81. § (6)]. Az engedélyezés eltörlését a
gyakorlat mellett a tudomány művelői is szorgalmazták40, amit a gazdasági ösztönző-rendszer
fejlesztésével, és a földhasználók nagyobb termelési szabadságának biztosításával indokoltak.
3. Időleges vagy végleges kivonás
A törvény új terminus technicust vezetett be, amikor a termőföld mezőgazdasági termelésből
történő kivonását szabályozta. A termőföld rendeltetésének megváltoztatását, továbbá az
időleges vagy végleges kivonást is a földhivatal előzetes hatósági engedélyhez kötötte a
jogszabály [60. §]. Ez alól a szabály alól csak az építmény elhelyezésére szolgáló, de
mezőgazdasági művelés alatt álló földön, építmény elhelyezése esetén tett kivételt, amennyiben
az adott földterület nem állt nagyüzemi művelés alatt. Magánszemély, a tulajdonában álló
termőföldön legfeljebb 400 m² nagyságban építmény elhelyezése céljából engedély nélkül volt
jogosult kivonásra, mivel ez a lépés nem minősült művelési ág-változásnak.
A törvény a továbbiakban is fenntartotta az engedélyezés során követendő négy lépcsős
szempontrendszert, azonban azt jelentősen megváltoztatta:
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1. a beruházást más rendeltetésű területen kellett megvalósítani, termőföldön csak
kivételes esetben kerülhetett erre sor;
2. amennyiben mégis termőföldet érintett a megvalósítás, elsősorban a gyengébb
minőségű földeket kellett felhasználni;
3. a nagyüzemi művelésű szántót, szőlőt, gyümölcsöst, az öntözésre berendezett és
meliorált területet, valamint az átlagosnál jobb minőségű termőföldet csak különösen
indokolt esetben – általában helyhez kötött beruházás céljára – lehetett igénybe venni;
4. továbbá a kivonást minden esetben a beruházás megvalósítására szolgáló lehető
legkisebb területre kellett korlátozni.
A törvény az időleges kivonást kizárólag meghatározott időre, de legfeljebb öt évre tette
lehetővé. Az engedélyben meghatározott időtartam leteltét követően biztosítani kellett a
rendeltetésszerű mezőgazdasági használat feltételeit. A cél az volt, hogy az időlegesség
biztosításával az indokolatlan kivonások mértékét csökkentsék, és a földet más célra
használókat a termőterület rendeltetésszerű használatára ösztönözzék 41.
4. A földvédelmi járulék, földvédelmi bírság
A korábbiakhoz hasonlóan az 1987. évi szabályozás is fenntartotta a földvédelmi járulék
intézményét, amelyet az időleges és a végleges kivonás esetén a beruházónak meg kellett
fizetnie. A jogintézmény célja az volt, hogy csak valóban indokolt esetben és a mértékben
kerüljön sor a terület mezőgazdasági termelésből történő kivonására. A járulék megfizetése az
engedélyezés alá volt kivonási esetekben kötelező volt, a törvény csupán néhány kivételt
állapított meg42. A járulék mértékét a végrehajtási rendelet határozta meg [R. 96-98. §§], a
járulék összegét a Földvédelmi Alapba kellett befizetni. A számítás alapjául a továbbiakban is
a termőföld művelési ága és aranykorona értéke szolgált, amely – a nagyfokú differenciálás
ellenére – magától értetődően nem volt alkalmas a járulék bevezetése mögött meghúzódó célok
érvényre juttatására. Igaz ez abban az esetben is, hogy az 1982-ben felállított Földvédelmi Alap
anyagi erőforrásainak növekedése kedvező kihatással volt a mezőgazdasági termelésre.
A földvédelmi bírság, mint vétkességen alapuló államigazgatási szankció a törvényben
meghatározott földhasználati és földvédelmi szabályok megsértése esetén került kiszabásra. A
bírság kiszabásának eseteit a törvény hatpontos taxatív felsorolásban adta meg [64. §]. Ilyen
eset volt az, ha – felróhatóan – a termőföld nem került hasznosításra, ha nem kerültek betartásra
a talajvédelmi előírások, vagy a föld engedély nélkül, vagy nem az engedélynek megfelelően
került kivonásra a mezőgazdasági termelésből. Fontos megjegyezni, hogy a bírság visszatérően
kiszabható volt – évente legfeljebb egy alkalommal – , és megfizetése alól csak az a
magánszemély mentesült, aki a földtulajdonát az állam vagy mezőgazdasági szövetkezet javára
ingyenesen felajánlotta, és az a felajánlást el is fogadta [64. § (2)-(3)]. Engedély nélküli kivonás
esetén a földvédelmi járulék és bírság együttesen került megállapításra.
Pozitív lépésként értékelhető, hogy a törvény nem biztosított lehetőséget a földvédelmi járulék
és a földvédelmi bírság összegének mérséklésére vagy elengedésére [65. §].
A kódex fenntartotta a szankciórendszer differenciált felosztását, így a termőföld tulajdon-,
vagy kezelői jogának elvonását, azonban annak alkalmazási körét nagyban csökkentette,
gyakorlatilag csak a kirívóan súlyos jogsértések esetében tartotta fent. A földhivatalnak abban
az esetben volt lehetősége az állami tulajdonba vételre, illetve a kezelői jog visszavonására, ha
a termőföld hasznosítását, újrahasznosítását a használó felróhatóan elmulasztotta, és ezért öt
éven belül két alkalommal földvédelmi bírságot szabtak ki. Arra vonatkozóan azonban a
jogszabály nem tartalmazott előírást, hogy minden ilyen esetben kötelező volt-e az elvonás, erre
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csak következtetni lehet. Azt azonban leszögezhetjük, hogy 1987 után ennek a szankciónak az
alkalmazására rendkívül ritkán került sor.
A törvény egyik legnagyobb újítása a földkár fogalmának bevezetése volt. A termőföld
minőségében okozott kár esetén ugyanis a földvédelmi járulék megfizetése mellett
kártalanításra kötelezte a kivonást kérő személyt vagy szervezetet.
A jogszabály a kivonás feltételrendszerét – a korábbi években kialakult káros gyakorlat,
továbbá a jogtudomány eredményei alapján – megpróbálta átalakítani, és pontosítani. Ennek
érdekében a minimálisra csökkentette azon területek körét, amelyek tekintetében nem volt
szükség engedélyre, továbbá ezért került beemelésre a földpazarlást megakadályozó
rendelkezés is. Általánosságban azonban elmondható, hogy továbbra is fenntartotta a jobb
minőségű és nagyüzemi művelésű földek „minél hatékonyabb védelmét” 43. A magánszemélyek
tulajdonában álló, vagy rosszabb minőségű termőföldek védelmének kisebb volumene
összességében a termőterület csaknem felének kisebb „védelmi fokozatát” jelentette, így a
törvény ezzel a megkülönböztetéssel nem szolgálhatta hathatósan a földvédelem érdekeit.
V. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
A rendszerváltást követően a korábbi földtulajdoni és földhasználati viszonyok gyökeres
átalakulására került sor, amelyek önmagukban jelentős kihatással voltak a földvédelemre is. A
demokratikus köztársaság egyik legfontosabb pillére a magántulajdonon alapuló gazdasági
rendszer, így a merőben más viszonyok között megszületett földtörvény gyorsan idejétmúlttá
vált. Ennek következtében került sor a termőföldről szóló törvény megalkotására, amit az
Országgyűlés 1994-ben fogadott el.
A törvény (a továbbiakban: Tft.) preambuluma szerint a jogszabály – témánkhoz kapcsolódó –
célkitűzése annak biztosítása, hogy a termőföld területének csökkenése ésszerű határok között
maradjon, és a termőföld minőségének védelme megfelelő jogi hátteret kapjon. Ennek
megfelelően a törvény V. fejezet a termőföld hasznosítására és védelmére, VI. fejezete pedig a
talaj védelmére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A Tft. e két különálló fejezete
összességében adja meg a földvédelmi szabályokat.
A törvény hatálya – ahogy az már címéből is következik – eltért a ’87-es földkódexétől, annál
lényegesen szűkebb, hiszen csak a termőföldre terjedt ki. A Tft. 3. § a) pontja szerint a
termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,
szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas művelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván. A
termőföldek használatára és védelmére vonatkozó szabályokat a korábban építmény
elhelyezésére szolgáló, különleges rendeltetésű vagy hasznosításra alkalmatlan földnek
minősül földekre is alkalmazni kellett. Ezzel a földterület csaknem egészére kiterjesztette a
törvény hatályát, megadva ezzel a kapcsolatot a két törvény hatálya között 44. Az erdőket ugyan
termőföldként határozta meg a törvény, azonban hatálya alól kivette azokat a rendelkezéseket
– így az erdő védelmére irányuló jogi normákat is – amelyekre az erdőről és a
vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény előírásai vonatkoztak. Nem tartoztak továbbá
a törvény hatálya alá a föld, mint környezeti elem védelmére vonatkozó szabályok.
1. A hasznosítási kötelezettség
A törvény továbbra is előírta a művelési ágnak megfelelő hasznosítás kötelezettségét, de egyben
felmentést is adott, amikor a földhasználó választására bízta, hogy a kötelezettséget tényleges
műveléssel, vagy a termelés folytatása nélkül, de a talajvédelmi előírások betartásával kívánja
teljesíteni [Tft. 36. § (1)]. Sőt, az állam kötelezően elő is írhatta az ugaroltatást, a használó
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kártalanítása mellett. Az erre vonatkozó rendelkezések azonban kidolgozatlanok maradtak, így
a gyakorlatban nem kerültek alkalmazásra. Jól megfigyelhetjük, hogy a művelési kötelezettség
szabályozása fokozatosan puhult a kezdeti pihentetési tilalomtól a vagylagos művelési
kötelezettségig bevezetéséig.
A hasznosítási kötelezettség körében az ideiglenes hasznosítást, a mellékhasznosítást, továbbá
az újrahasznosítást lényegében a földtörvényhez hasonlóan rendezte a Tft.
2. A termőföld más célú hasznosítása
Az új törvény, szakítva elődje szóhasználatával, a termőföld más célú hasznosítását
szabályozta. A más cél alatt a jogszabály a mező-és erdőgazdálkodástól eltérő hasznosítást
értett, és az eredmény oldaláról közelített a kérdéshez: lényegtelen, hogy milyen az a más cél,
a lényeg az, hogy annak megvalósítása miatt a továbbiakban a termőföld mező-vagy
erdőgazdálkodási célra alkalmatlanná válik45. A törvény időleges és végleges más célú
hasznosítást tett lehetővé [Tft. 44. § (5)].
A más célú hasznosítás a földhivatal előzetes engedélyéhez volt kötött [Tft. 46. §]. Újdonság,
volt, hogy a más célra hasznosítani kívánt terület teljes mértékét előre meg kellett határozni,
továbbá – a helyhez kötött beruházások és a hófogó erdősávok kivételével – több lehetséges
területet (változatot) is meg kellett jelölni [Tft. 47. § (2)]. Ez alapján a földhivatalnak adott volt
a lehetőség, hogy döntése meghozatalakor a mérlegelés során tágabb skálán mozogjon.
Az engedély kiadásakor irányadó szempontok az előzőekhez képest lényegében nem változtak,
de cizelláltabbá váltak [Tft. 44. §]:
1. termőföldet más célra csak kivételesen lehetett felhasználni;
2. erre a célra elsősorban a gyengébb minőségű termőföldet kellett igénybe venni;
3. a szőlő, a gyümölcsös, az öntözésre berendezett és meliorizált terület, valamint az
átlagosnál jobb minőségű termőföld csak különösen indokolt esetben (helyhez kötött
beruházás esetén) volt vehető igénybe vehető;
4. az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő, legkisebb területen kellett
megvalósítani;
5. a beruházások – értelemszerűen a helyhez kötött beruházások kivételével – adott
korlátok között, többféle módon és helyen is elhelyezhetőek voltak.
Azt láthatjuk tehát, hogy a legfontosabb változás a más helyen történő elhelyezés szabályozása,
valamint az, hogy a kiemelten védett területetek közül kikerültek a szántó művelési ágú
termőföldek. Ez részben azzal magyarázható, hogy a települések peremén található földek sok
esetben (főként az Alföldön) jó minőségű szántók, a településfejlesztési beruházások (pl. ipari
parkok, bevásárló központok stb.) megvalósítására pedig leginkább ezek a területek
alkalmasak.
Az engedély nélküli más célú hasznosítás szankciójaként a Tft. fenntartotta az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettséget. Mivel azonban ez esetenként nagyobb kárt okoz,
mint előnyt, a jogalkotó lehetőséget biztosított arra, hogy a Földművelésügyi Minisztérium
felmentést adjon e kötelezettség alól [Tft. 50-51. §§].
3. A művelési ág megváltoztatása
A művelési ág megváltoztatásához a törvény nem írt elő előzetes engedélyezést, csupán
bejelentési kötelezettséget rótt a földhasználóra, erre azonban csak a tényleges és az ingatlannyilvántartási állapot közötti egyezőség miatt volt szükség. Ezzel a Tft. lényegében fenntartotta
a kódex előírásait. A főszabálytól eltérően csak a természetvédelmi oltalom alatt álló
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termőföldek művelési ág-változásához volt szükség engedélyre, amelyhez a természetvédelmi
hatóságnak is hozzá kellett járulnia [Tft. 41-42. §§]
4. Földvédelmi járulék, földvédelmi bírság
Az 1987-es normákhoz hasonlóan a törvény a más célú hasznosítás engedélyezésekor egyszeri
földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte a földhasználót, amelynek mértékét továbbra is –
a Tft. 1. számú melléklete alapján – a termőföld művelési ágának és aranykorona értékének
függvényében kellett meghatározni. A változást az hozta, hogy a Tft. lényegesen kitágította
azokat a lehetőségeket, amikor járulékot nem kellett megfizetni [Tft. 52. §]. Ilyen eset volt
például, amikor a más célú hasznosításra belterületen lakóterület és közterület, mezőgazdasági
termeléshez szükséges lakó-és gazdasági épületek létesítése, vagy természetvédelmi beruházás
miatt került sor. Ezzel a lépéssel a törvény a földvédelmi járulék eredeti célját – a
mezőgazdasági hasznosításra ösztönzést – gyengítette.
A földvédelmi bírság felróhatóságon alapuló esetei a földtörvényhez képest jelentősen nem
változtak meg [Tft. 55-56. §§].
A járulékot és a bírságot továbbra is a Földvédelmi Alapba kellett megfizetni, amely azonban
ezt követően kizárólag a földvédelmi tevékenység támogatására nyújthatott támogatást.
A törvény rendelkezéseit áttekintve kijelenthetjük, hogy a földvédelmi intézményrendszer – az
itt nem tárgyalt talajvédelem korábbiakat meghaladó szabályozási szintje ellenére sem – nem
igazodott a megváltozott körülményekhez, és összességében nem tartalmazott szigorúbb
előírásokat, aminek következtében hatékonysága meglehetősen csekély volt46, a
termőföldterületek csökkenése a ’80-as években tapasztalt enyhe csökkenést követően
rohamosan nőtt. Ennek oka kettős volt: a rendszerváltozást követően kialakuló piacgazdaság
vonzotta az új hazai és külföldi befektetőket, akikért az önkormányzatok egymásra licitálva
versenyeztek – külterületi földjeik indokolatlan mértékű belterületbe vonásával, és ezáltal a
földjogi szabályok kijátszásával. Közismert, hogy a spekuláció egy jogintézménynek sem válik
hasznára. A földvédelem területére ez fokozottan igaz. A másik ok a földhivatalok iszonyatos
leterheltsége, és ezáltal kiszolgáltatottsága volt 47, amely miatt a valódi földvédelem nem
nyerhetett teret.
VI. Összegzés
A ismertetett jogi szabályozást végigkövetve megállapíthatjuk, hogy a földvédelmi előírások
célja – és ezzel párhuzamosan a szabályozás maga – jelentősen átalakult. A kezdetekben a
legfőbb cél a mezőgazdasági termelés minél nagyobb területen történő biztosítása volt, amely
fokozatosan fejlődött egy komplex szabályrendszerré. A termőföldek más célú felhasználását
azonban egyik törvénynek sem sikerült jelentős mértékben korlátoznia. Ennek okait az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
1. a mezőgazdasági és a más célú hasznosítás közötti érdek-összeütközés sok esetben
feloldhatatlan;
2. a földhasználók nem érdekeltek abban, hogy a minimálisra szorítsák a kivonásra kerülő
területek nagyságát;
3. a földértékelés rendszere már a hatvanas években is elavultnak számított, így
önmagában alkalmatlan (volt) arra, hogy a földvédelmi bírság és a földvédelmi járulék
alapjául szolgáljon;
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4. a nagyüzemi művelés alatt álló jó minőségű, extenzív művelésű területek kiemelt,
differenciált védelme
5. továbbá a belterületi földek védelmének másodlagossága, megbontotta a
szabályrendszer egységét, így az eredeti célok megvalósítására sem volt alkalmas.
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Szilágyi Szabolcs: A gáziparban történő szabálytalan vételezés jogi szabályozása 
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Olajos István egyetemi docens
1. Bevezetés
A hazai földgázpiac liberalizációját követően kialakult modellben (melynek szereplői az
elosztói engedélyesek, egyetemes szolgáltatók, földgázkereskedők, illetve a felhasználók) a
természetes monopóliumot képező földgázhálózat üzemeltetői az elosztói engedélyesek,
feladatuk többek között a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. A
hálózat üzemeltetőiként feladatuk az elosztói hálózat működésének biztosítása, a biztonságos
ellátás folyamatos fenntartása, és sok egyéb mellett a szabálytalan gázvételezés esetén a
szükséges lépések megtétele.
A hétköznapi nevén „gázlopás”-nak nevezett jelenség nagyon gyakori Magyarországban. A
„spórolás” ilyen módját választó, leginkább természetes személyek nincsenek tisztában a gáz
szabálytalan vételezésének lehetséges következményeivel. A jelenleg hatályos gáztörvényünk, 1
annak végrehajtási rendelete2 és a különböző gázszolgáltatók földgázelosztási üzletszabályzata 3
pontosan meghatározza a gázlopásra vonatkozó részletszabályokat, szankciókat, amelyeket
azonban a legtöbb ember nem ismer. A vonatkozó ágazati jogszabályokat megvizsgálva
kiderül, hogy a tisztességes fogyasztó már nem csupán közvetve, a számlában fizet meg az
gáztolvajok által okozott károkért, de ha nem elég óvatos, hosszadalmas és több szempontból
is visszásságokkal terhelt, rendkívül kényelmetlen eljárásnak lehet részese. Tanulmányomban
a legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket kívánom bemutatni, amelyek megismertetése a
téma átláthatósága és megértése érdekében fontos és elengedhetetlen.4
2. Alapfogalmak
Ahhoz, hogy meghatározzuk a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos jogszabályi
rendelkezéseket, elengedhetetlen néhány fogalommal tisztában lenni. Amennyiben valaki


„A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntartható Természeti Erőforrás
Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében valósult meg.”
1
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban GET).
2
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.)
Kormányrendelet (a továbbiakban GESZ).
3
Az üzletszabályzat a 2008. évi XL. törvény és annak végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,
továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok és a földgázelosztási működési engedély feltételrendszere
alapján egy, a földgázelosztó részéről elkészített és a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott szabályzat, amely
a földgázelosztó és rendszerhasználók, illetve felhasználók valamint más szerződéses partnerek közötti
jogviszonyt szabályozza. A szabályozás vonatkozik a földgázelosztó földgázelosztási engedélyes szolgáltatásait,
gázelosztó vezetékeinek és azok berendezéseinek kapacitását igénybevevő egyetemes szolgáltatóra,
földgázkereskedőre, továbbá a felhasználókra. Az Üzletszabályzat - többek között - tartalmazza a külső
kapcsolattartás jellemzőit, a földgázelosztó által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki,
kereskedelmi előírásokat, a szolgáltatás színvonalának szabályait, a felhasználói igény kielégítésének módját,
részletes szabályait, az elosztói csatlakozási és földgázelosztási szerződések feltételrendszerét, a mennyiségi
elszámolási és fizetési előírásokat, a szerződésszegésre, a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó
szabályokat, valamint a panaszkezelés rendjét, továbbá a védendő fogyasztókra vonatkozó speciális szabályokat,
és nem utolsó sorban az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek összefoglalását, emellett
szerződésmintákat, és ügyfélszolgálati elérhetőségeket, a korlátozási sorrendet, és minden olyan információt,
amelynek rögzítését a vonatkozó jogszabály előírja. (A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű
Társaság Üzletszabályzata)
4
Lásd még NAGY Zoltán – OLAJOS István – SZILÁGYI Szabolcs: The most important evolutionary tendencies of the
agricultural law at the level of WTO, European Union and in the national legislation: National Report of Hungary.
In: Paul Richli, XXVII. European Congress and Colloqium of Rural Law, Luzern, megjelenés alatt.
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gázszolgáltatást szeretne igénybe venni, köteles szerződést kötni egy gázszolgáltatóval. 5 Ez a
csatlakozási szerződés,6 amely tulajdonképpen a szállítási rendszerüzemeltető vagy
földgázelosztó és a leendő felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely
biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási
jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági
feltételeit. Fontos még megemlíteni egy másik típusú szerződést, még pedig az elosztóhálózathasználati szerződést,7 amely a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött olyan szerződés,
amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben
meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. A szabálytalan vételezés
szempontjából ez a típusú szerződés lesz az irányadó.
3. A szabálytalan vételezés esetei
A résztvevő feleknek a különböző szerződésekben foglalt bármely kötelezettségének
megszegése szerződésszegésnek minősül. A szabálytalan vételezést a felhasználó 8 részéről
történő elosztóhálózat-használati szerződésszegés körébe soroljuk, annak egyik tipikus esete.
A szabálytalan vételezés leggyakrabban akkor valósul meg, ha a felhasználó9 a fogyasztásmérő
berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez vagy a nyomás alatti gázellátó rendszert
(szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő
berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy
a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt. A
magánszemélyek rengeteg módszert kidolgoztak már ennek megvalósítására, természetesen a
kreatívnak és biztonságosnak hitt megoldásaik minden alkalommal kiderültek.
A szabálytalan vételezés nem csak ezen az egy módon valósulhat meg. Ide tartozik még az az
eset is, hogy ha a fogyasztó a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett
nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár sérülését a földgázkereskedőnek, vagy
a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be. A
zárópecsétet és az egyéb jogi zárat összefoglalóan plombának 10 nevezzük. A gázvételezés
természetesen akkor is szabálytalannak minősül, ha a fogyasztásmérő berendezésen vagy
mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a
fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi.
Látszik, hogy rengeteg módon megvalósítható a szabálytalan vételezés. Azonban a felsorolás
még mindig nem fejeződött be, hiszen ide tartozik még az az eset, ha a fogyasztó a
fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz
elő, valamint ha a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez, végül
pedig ha a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételeit megszegi.
Érdemes még megemlíteni, hogy ha a felhasználó a szabálytalan vételezést vitatja, a
mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni. 11 A jogszabály nem tartalmaz
további részleteket sem a szakértő képesítését, sem kiválasztását vagy díjazását, sem pedig a
Lásd bővebben: OLAJOS István: Földgázpiac és szabályozása. In: SZILÁGYI János Ede (szerk.): Környezetjog II.
kötet, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2010, 163-189.
6
GET 3. § 3. pont.
7
GET 3. § 11a. pont.
8
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.3. pont.
9
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.4 a-g pont.
10
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.5. pont: A plomba sérülésére az engedélyes csak
abban az esetben hivatkozhat, ha azt a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban
vette át a földgázelosztótól. A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozóan a
felhasználót írásban tájékoztatni kell.
11
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.6. pont.
5
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vonatkozó határidőket illetően. Az üzletszabályzatokban is hiába keressük a részletes
szabályokat, többnyire a GESZ rendelkezéseinek megismétlésére szorítkoznak, és ha itt-ott
akadnak is eljárási határidőre vonatkozó rendelkezések, azok be nem tartása vonatkozásában
jogkövetkezmények megfogalmazására nem került sor. A tapasztalatok szerint a szakértői
vélemények sokszor elnagyoltak, szakmailag és jogilag is ellentmondásokat tartalmaznak.
Számtalan szempontot egyáltalán nem mérlegelnek a megállapítások rögzítését megelőzően, a
fogyasztó észrevételeit pedig rendre kihagyják a szakvélemény vonatkozó rovatából. 12
A gáztörvény tehát a szabálytalan vételezés ezen eseteit határozza meg, amelyek
jogkövetkezményeivel és szankcióival a következő részben foglalkozok.
4. A szabálytalan vételezés jogkövetkezményei, szankciói
A szabálytalan vételezés elsődleges jogkövetkezménye a szolgáltatás felfüggesztése (pl.: a
közterületi főelzáró lezárása, a leágazó elosztóvezeték közterületen történő levágása). Ugyanis
a gáztörvény kimondja, hogy a földgázelosztó a földgázelosztási szolgáltatás folytatását
felfüggesztheti, ha a felhasználó a csatlakozási szerződésben megállapított lényeges
kötelezettségének a földgázelosztó írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja.13 A törvény
megemlít egy másik esetet is, mégpedig ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezést
MORVAI
Gábor:
Az
energiaszolgáltatói
kötbérek
jogi
és
gyakorlati
problémái,
http://www.fvszemle.hu/archivum/2012_marc/muhely/energia_kotber/ (letöltés ideje: 2013.11.29.)
Íme néhány igen lényeges szempont, amely rendre elsikkad a vizsgálatok során:
1. A lecsökkent fogyasztást általában a szabálytalan vételezésre utaló körülményként értékelik, ugyanakkor nem
terjed ki a vizsgálódás köre ennek valós okaira, pl. ha a fogyasztó idő közben alternatív fűtési megoldást épített
be, vagy vegyes tüzeléssel rendelkezik, stb.
2. A leszerelés körülményeivel kapcsolatos problémákat rendszeresen figyelmen kívül hagyják: pl: volt-e
egyáltalán külső jel, ami alapján felmerülhetett a szabálytalan vételezés gyanúja, ha igen, ez valóban indokolta-e
a leszerelést, készítettek-e fényképeket az eredeti állapotról (még a felszereléskor), közölték-e hogy mi volt a
mérőhelyi ellenőrzés tényleges célja, illetve közölték-e, hogy szabálytalan vételezés miatt szerelték le az órát, a
fogyasztó jelen volt-e a leszereléskor, esetleg a szerelő az órát kivitte és aztán visszahozta, stb.
3. Hiteles mérőeszköz-e a mágnesfólia, illetve a mágnesesség vizsgálatára alkalmazott egyéb eszközök? A
hitelesítést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal végezte-e? Alkalmas eszköz-e a mágnes fólia arra, hogy
egyértelműen és jól elhatárolhatóan kimutassa a mérő befolyásolására tett kísérletet, annak sikerességét, illetve
időpontját? Ha nem, akkor tekinthetőek-e ezek a mérési eredmények, illetve az ezekre alapozott megállapítások
hitelesnek, alapozható-e e mérésekre kötbérfizetési kötelezettséget megállapító döntés?
4. A mérőóra leszerelése és a szakértői vizsgálat elvégzése között eltelt időszakban bizonyíthatóan kizárható-e
bármilyen illetéktelen személy általi befolyás a mérőóra vonatkozásában. A csomagolás módja megóvja-e mérőt
a külső (pl. mágneses) behatásoktól?
5. A szakértő kijelentései, illetve szakértő megállapításai és erre alapozott következtetései között valóban megvane a logikailag és jogilag is adekvát kapcsolat.
6. A fogyasztó mérőórával kapcsolatos gondossági kötelezettsége objektív-e abból a szempontból, hogy bármilyen
apró sérülés miatti óracsere díját rá lehessen terhelni?
7. Van-e arra nézve hivatalos referencia adat, hogy a szóban forgó mérőórát egyáltalán lehetséges-e mágnessel
befolyásolni, ezzel a módszerrel azon gázt vételezni, és a referencia adatok alapján ennek milyen jelei vannak (pl.
mekkora mágnesesség mutatható ki egy érintetlen, azonos típusú mérőóra hatásos mágneses befolyásolását
követően annyi idővel, mint amennyi idő a tárgyi mérőóra leszerelése és a szakértői vizsgálat elkészítése között
volt? Ilyen referencia adatok szinte sohasem szerepelnek a szakvéleményekben.
8. Mérték-e a mérőóra mágneses tulajdonságát annak felszerelése előtt? Esetleg a szóban forgó mérőórát a korábbi
tulajdonostól „örökölték” meg? Ebben az esetben a szerződés átírásakor vizsgálták-e a mérőóra mágnesességét
(tehát kizárható-e, hogy az előző tulajdonos követte el az esetleges jogsértést, és az eljárás alá vont fogyasztó
birtokába már egy korábban manipulált mérő került.)
9. Készültek-e a mérőóra átírásakor, vagy felújított mérő felszerelésekor részletes fényképek a számlálószerkezet
plexifedelét rögzítő plombákról? Bizonyosan megállapítható-e, hogy a felszerelést követően került sor azok
"megfúrására" és hamis plombákkal történő helyettesítésére?
13
GET 16. § (1) bekezdés ca) pont.
12
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szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a fogyasztásmérő berendezésen, vagy annak ki-és
belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett
plombát eltávolítja, illetve ezek sérülését, hiányát a földgázelosztónak vagy a
földgázkereskedőnek nem jelenti be.14 Továbbá a földgázelosztó is jogosult a szolgáltatást
felfüggeszteni, mégpedig akkor, ha a hiteles mérés feltételeit a helyszínen biztosítani nem
tudja.15
A gáztörvény végrehajtási rendeletének melléklete16 határozza meg a szabálytalan vételezés
jogkövetkezményeit és szankcióit. Abban az esetben, ha a felhasználó a plomba sérülését a
földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül
nem jelenti be és ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre, akkor a
szabálytalan vételezés jogkövetkezménye kártérítés megfizetése és az imént említett
szolgáltatás felfüggesztése.
Az előző pontban meghatározott esetekben a szerződésszegések jogkövetkezményei minden
esetben kötbér megfizetése. A kötbér mértékét a földgázelosztó üzletszabályzatában arányosan,
a fokozatosság elvét figyelembe véve kell megállapítani úgy, hogy a felsorolt jogsértések súlyát
és a szerződésszegéssel a földgázelosztónak okozott joghátrányt is figyelembe kell venni.
5. A szabálytalan vételezés esetén lefolytatott vizsgálat menete, feltételei17
A hatályos üzletszabályzatokat áttekintve megállapítható, hogy vannak, amelyek igen
részletesen szabályozzák, míg mások csak nagy vonalakban tesznek említést a mérőhelyi
ellenőrzésekről. Előfordul, hogy aránytalan, vagy egyenesen jogellenes kötelezettséget rónak a
fogyasztóra a mérőhelyi ellenőrzéssel kapcsolatban.
Az egyik legnagyobb hazai földgázelosztó üzletszabályzata rögzíti, hogy a szabálytalan
vételezéssel megvalósított elosztóhálózat-használati szerződésszegés bizonyítása a
földgázelosztó kötelezettsége. A szabálytalan vételezéssel megvalósított elosztóhálózathasználati szerződésszegés bizonyítottságát az eset valamennyi körülményének
figyelembevételével kell megállapítani.
A szerződésszegést a földgázelosztó bizonyítottnak tekinti, ha a felhasználó és/vagy képviselője
a szabálytalan vételezés tényét írásban elismeri, a földgázelosztó jogszabályi kötelezettsége
által felkért igazságügyi szakértő a szabálytalan vételezés tényét megállapítja, a helyszínen
felvett dokumentumok (ténymegállapító jegyzőkönyv, fényképfelvétel, videó felvétel és egyéb
eszköz) a szabálytalan vételezés tényét egyértelműen alátámasztják, a szabálytalan vételezés
tényét az erre irányuló hatósági eljárásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság
vagy bíróság megállapítja.
A jogszabályi rendelkezések figyelembevételével felkért igazságügyi szakértő 18 által készített
szakvéleményben, illetve a helyszínen felvett dokumentumokban foglaltakkal ellentétes
véleményét a felhasználónak kötelessége bizonyítani.
Szabálytalan vételezés esetén a körülmények és a tények ismeretében kell megállapítani a
szabálytalan vételezés időtartamát. Az időtartam meghatározáshoz minden olyan bizonyíték
felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására, így például a földgázelosztói
nyilvántartás adatai, az irat, levelezés, befizetési bizonylat, a helyszíni ellenőrzés
megállapításai, illetőleg az arról készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény és a tárgyi
GET 16. § (1) bekezdés e) pont.
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.8. pont
16
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.7. pont a-b. pont.
17
GESZ 1. számú melléklete (Földgázelosztási Szabályzat) 18.9-18.16. pontok.; valamint a TIGÁZ DSO
Földgázelosztási Üzletszabályzata.
18
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bizonyíték (pl. fénykép, videofelvétel, stb.). Ha a szabálytalan vételezés pontos időtartama hitelt
érdemlően nem állapítható meg, legfeljebb 30 napos vélelmezett fogyasztási időtartamot kell
figyelembe venni.
A felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban
kell rögzíteni (pl.: ténymegállapító jegyzőkönyv, munkalap stb.). A felhasználási hely
ellenőrzés csak a felhasználó, annak képviselője, meghatalmazottja, illetve független tanú
jelenlétében folytatható le. A felhasználó házastársát illetve élettársát a felhasználó nyilatkozat
tételre jogosult képviselőjének kell tekinteni kivéve, ha az eljárás ellen előre tiltakozik. A
helyszínen tartózkodó nagykorú hozzátartozó meghatalmazotti képviseletét vélelmezni kell
kivéve, ha az eljárás ellen előre tiltakozik. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés
megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval, képviselőjével, a
meghatalmazottjával vagy a tanúval az eljárás célját. Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérni a
felhasználót, a képviselőjét, a meghatalmazottját vagy a tanút, hogy az ellenőrzés teljes
időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínén. Ha a felkért személy ennek a kérésnek
nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell. Amennyiben a
felhasználó, a képviselője vagy meghatalmazottja saját elhatározásából az ellenőrzés során a
helyszínt elhagyja a felhívás ellenére, úgy az ellenőrzés tovább folytatható és a felhasználó
utólag nem hivatkozhat arra, hogy az ellenőrzésen nem volt jelen.
A felhasználó, a képviselője, a meghatalmazottja vagy a tanú az ellenőrzés során az ellenőrzést
végzőkkel köteles együttműködni, így különösen a felhasználási helyre történő bejutást és az
ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, az írásbeli
dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével
kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó, a képviselő, a meghatalmazott vagy a tanú jogosult a
jegyzőkönyvben feltüntetni.
A fogyasztásmérő berendezés leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérő
berendezésről, valamint a fogyasztómérő berendezés becsomagolásáról felvételt, vagy
fényképet kell készíteni és annak egy példányát meg kell küldeni vagy át kell adni a felhasználó
számára. A fénykép rendelkezésre bocsátása történhet a fénykép elektronikus úton történő
megküldésével, az igazságügyi szakértői vizsgálat alkalmával történő átadásával vagy az
ügyfélszolgálaton történő átadással.
Amennyiben a fogyasztásmérő berendezésen külsérelmi nyom látható, vagy a jogi zár sérült,
vagy egyébként a szabálytalan földgázvételezésre vonatkozó gyanú merül fel, akkor a
következő szabályok betartása szükséges.
A megállapításokról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell minden olyan tényt, adatot, körülményt, amelyet akár a felhasználó, akár az engedélyes
fontosnak tart.
A fogyasztásmérő berendezést zárt dobozba, vagy műanyag zsákba kell helyezni és a
felhasználóval közösen kell lezárni úgy, hogy a lezárás megsértése nélkül ismételten ne
lehessen a dobozt, vagy a műanyag zsákot felnyitni. A lezárt dobozt, vagy műanyag zsákot
egyértelműen azonosítani kell a felhasználói hellyel 19 amennyiben lehetséges a lezárást
mindkét fél aláírásával hitelesíteni kell. Amennyiben a felhasználó, a képviselő, a
meghatalmazott vagy a tanú az aláírást megtagadja, akkor ezt a jegyzőkönyvben külön
megjegyzésben fel kell tüntetni, és egyben meg kell kísérelni a jegyzőkönyv két tanúval történő
aláírattatását. Amennyiben a felhasználó, a képviselője, a meghatalmazottja vagy a tanú
(továbbiakban felhasználó) a ténymegállapító jegyzőkönyv és a fogyasztásmérő felszerelését

A témával kapcsolatban lásd még OLAJOS István – SZILÁGYI Szabolcs: A kistelepüléseken létrejövő távhő- és
termeltetési rendszerek energiajogi problémái. Magyar Energetika, 2012/6. 2-7.; valamint SZILÁGYI Szabolcs: A
távhőre vonatkozó jogi szabályozás áttekintése, Doktoranduszok Fóruma ME ÁJK Szekciókiadványa, Miskolc,
2012, 177-182.
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igazoló dokumentumok aláírását megtagadja, azt úgy kell tekinteni, hogy a felhasználási helyen
a hiteles mérés feltételei nem állíthatók helyre.
A leszerelt fogyasztásmérő berendezést tartalmazó dobozt, vagy műanyag zsákot a szakértői
vizsgálatnál, vagy a felhasználó jelenlétében, kifejezett írásbeli kérésére lehet csak felbontani.
Ha az ellenőrzés során a felhasználó, a képviselője, a meghatalmazottja vagy a tanú a leszerelt
fogyasztásmérő berendezés dobozolását, csomagolását a helyszínen annak ellenére nem
hajlandó aláírásával igazolni, hogy a dobozolás, csomagolás feltételei a helyszínen fennállnak,
az ellenőrzést végző ezt a tényt a ténymegállapító jegyzőkönyvbe köteles rögzíteni. Az aláírás
megtagadása az igazságügyi szakértői vizsgálat elvégzését nem akadályozhatja.
A felhasználó20 részére biztosítani kell a szakértői vizsgálaton való részvétel lehetőségét. Ennek
érdekében a vizsgálat időpontjára vonatkozó értesítést legalább 15 nappal a vizsgálatot
megelőzően tértivevényes küldeményben kell a felhasználó részére megküldeni. A szakértői
vizsgálatról szóló értesítő levélben a földgázelosztó a felhasználóknak a legközelebbi szakértői
helyszínt és az ott vizsgálatot lefolytató szakértőket ajánlja fel. A felhasználó szabályszerű
értesítés ellenére történő távolmaradása a szakértői vizsgálat lefolytatásának nem akadálya. A
felhasználó az igazságügyi szakértői vizsgálat elhalasztását írásban legfeljebb egy alkalommal
kérheti. Az elhalasztást követő időpontra kitűzött igazságügyi szakértői vizsgálat abban az
esetben is lefolytatható, ha a felhasználó személyesen vagy képviselő útján nem vesz részt a
vizsgálaton. A jogszabály által előírt határidőben az igazságügyi szakértői vizsgálat
lefolytatását a felhasználó nem akadályozhatja meg. Az igazságügyi szakértői vizsgálaton a
szakértő és az általa alkalmazott segítőkön kívül az érdekelt felek részéről legfeljebb 3-3 fő
vehet részt a vizsgálat zavartalan lefolytatása érdekében.
Amennyiben igazságügyi szakértői vizsgálat elvégzésében állapodnak meg a felek, akkor a
szakértői vizsgálat megállapításait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az igazságügyi
szakértői jelentés elkészülte után, az azzal ellentétes véleményt az egyet nem értőnek kell
bizonyítania. A szakértői véleménynek egyértelműen tartalmaznia kell a szakértő arra
vonatkozó megállapítását, hogy megvalósult-e valamilyen szerződésszegés, szabálytalan
vételezés. A szakértői vizsgálat eredményéről a felhasználót minden esetben írásban, 15 napon
belül kell tájékoztatni, a felmerülő költségek megjelölésével.
Amennyiben azonban a felhasználó elismeri a szabálytalan gázvételezés tényét és a
jegyzőkönyvben vállalja ennek következményeit is, úgy nem kell szakértőhöz fordulni, de a
felhasználó álláspontjának esetleges megváltoztatása miatt a leszerelt fogyasztásmérő
berendezést ebben az esetben is zárt dobozban, vagy műanyag zsákban kell a helyszínről
elszállítani és egy évig meg kell őrizni. Ebben az esetben a hiteles mérés feltételeinek
biztosítása után a gázszolgáltatást folytatni kell.
Ha a helyszíni ellenőrzés során a szabálytalan gázvételezés ténye egyértelműen megállapítható
(pl. a fogyasztásmérő berendezés átkötése, a fogyasztásmérő berendezés megfordítása,
manipulált számlálószerkezet, kerülővezetéken való vételezés, jogi zár feltörés, stb.), de a
felhasználó ezt nem ismeri el, vagy a jegyzőkönyvet nem írja alá, illetve a sérült fogyasztásmérő
berendezés cseréjének díját nem vállalja kiegyenlíteni, a gázszolgáltatás megszüntethető.
Amennyiben a felhasználó megakadályozza a szolgáltatásból való kizárást, akkor a
földgázelosztó jogosult a közterületi főelzáró lezárására, a leágazó elosztóvezeték közterületen
történő levágására, vagy egyéb módon a gázszolgáltatás megszüntetésére. 21
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6. Összefoglalás
Összefoglalva megállapítható, hogy nagyon fontos kérdés a kötbér, amellyel kapcsolatban
érdemes lenne megfontolni a lehetőséget, hogy a kötbér követelése miatt csak akkor lehessen a
fogyasztót a szolgáltatásból kikapcsolni, ha tetten érés történt, a fogyasztó elismerte a
szerződésszegést, illetve a szerződésszegést polgári bíróság jogerős határozatában
megállapította. Láthattuk, hogy a szakértő kirendelése is a kardinális kérdések körébe tartozik.
Fontos lenne, hogy a szakértő kiválasztása ne a szolgáltató önkényes döntése legyen, hanem
abba a fogyasztó is beleszólhasson.
Megállapítható, hogy a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos jogi szabályozása meglehetősen
elnagyolt, a hatályos gáztörvényünk végrehajtási rendelete22 az üzletszabályzatokra bízza az
eljárásrend részletes kidolgozását, ezért a szabálytalan vételezés kérdésének vizsgálatakor
célszerű azok vonatkozó rendelkezéseit is górcső alá venni.
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Árva Zsuzsanna:1 Organizational changes of administrative sanctioning. The new
relationship between law on offences and structure of administrative system in
Hungary2
University of Debrecen, Faculty of Law
1. Introduction
The Fundamental Law of Hungary took effect on 1 January 2012 as the fundamental rule of
constitutionality and it induced the extensive reexamination and reframing of the legal system.
As part of this process, the new law on local self-governments was created in 2011 and the new
law on offences (misdemeanors) was created in 2012. In many respects, it has started a new
chapter in the history of administrative criminal jurisdiction. In parallel with this change the
system of public administration was transferred also significant.
Following the political transformation in Hungary, Act II of 2012 is already the third law on
offences to be applied in our country, however, in many respects jurisdiction has not reached a
point of rest this time either. Thus, it still has not been clarified clearly how it should develop
further in consideration of theoretical requirements, international or national legal standards,
and legal policy directions. Major international influences include for example the principle of
fair trial established by international conventions or the changes of sanctioning systems and
requirements of the rule of law, while the legal policy considerations might include for example
a decision regarding the scope of those actions for which the state applies the means of ultima
ratio of criminal law. This study tries to present what kind of relationships being between the
institutional changes.
2. Legal Factors of the Hungarian Administrative Sanctioning System
2.1. International conventions – principle of fair trial
Besides theory, it was the principle of fair trial that exerted most influence on the Hungarian
law on offences. The right to a fair trial is probably the most comprehensive right that is
included in such international conventions as the European Convention of Human Rights signed
in Rome on 4 November, 1950 (Article 6) or the International Covenant on Civil and Political
Rights. The regulations of the effective Fundamental Law are closer to the former as it uses the
term “fair” instead of “just” and it also includes the requirement of judgment within a reasonable
time.
Based on the effective law, the requirement of fair trial prevails over justness, which according
to the Constitutional Court is a quality that can be judged only with the consideration of the
entire procedure and its circumstances. Therefore, despite the absence of certain details, and
likewise, regardless of the fact that all partial regulations have been observed, the trial can be
“inequitable” or “unjust” or “not fair.” (Resolution no. 6/1998. (III. 11. of the CC)
The principle, however, also includes the right to access to court, the organizational side of
which is the principle of judicial monopoly of jurisdiction, also declared by the Fundamental
Law, the intersection of which is quasi jurisdiction also implemented by the law on offences.
One of the most problematic areas for the effectiveness of the principle is exactly the law on
offences, in connection with which the opportunity to go to court was granted exactly by the
decision of the Constitutional Court [Resolution 63/1997. (XII.12.) of the CC]
The law on offences is an especially sensitive area of the relation between the organizational
and personal sides even today. When Hungary joined the Rome Convention, it expressed a
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reservation regarding paragraph 1 of Article 6 of the Convention, the exact text of which can
be found in Article 4 of Act XXXI of 1993 enacting the convention3 and which ensured that the
enforcement of Act I of 1968 should not be contrary to the Convention. With regard to the
lawfulness of the reservation, one of the most comprehensive expert opinions has been prepared
by Márta Bittó, who came to the conclusion, in light of the analysis of the practices of the
Strasbourg Court, that Hungary could not have made this reservation4, while on the other hand
she summarized those criteria on the basis of which the Court qualifies a case as belonging to
criminal law.5
The anomalies connected to the preparation of the law on offences in 1999 were ended by the
Constitutional Court with its Resolution no. 63/1997 (XII. 12.) which speeded up the process
of legislation significantly. The decision declared the dual nature of offences – being against
public administration and bagatelle cases pertaining to criminal law – and although with a
different legal reasoning, it prescribed the right of access to court in both cases.
The above mentioned separation has resulted in conceptual problems exerting their influence
to this day6, at the same time the majority of authors dealing with this field7 instead of the
majority opinion accepted the concurrent explanation of László Sólyom, to which
Constitutional Court Judges János Németh and Tamás Lábady also joined. According to these
views, although simplifying the issue, based on the principle of argument a maiore ad minus,
with regard to the entire field of offences criminal law guarantees should have been applied
without separation, which interpretation, however, is significantly closer both to the Strasbourg
practice and the recommendations of the Council of Europe, as well as the theory in Hungary.
2.2. Framework of the Rule of Law
The Constitutional Court made several comments with regard to the sanctioning system also,
based on the former constitution as well. Although the Constitution did not include any
stipulations on the sanctioning system expressis verbis, this was adopted by the Fundamental
Law as well, thus the former resolutions of the Constitutional Court can be regarded as
prevailing. I would like to emphasize two of these here. Resolution no. 498/D/2000 studied the
relationship of the Constitution and sanctions expressly, which acknowledged the discretionary
powers of the legislator in connection with the regulation of the application conditions and
extent of sanctions claiming that this discretionary power is limited by the stipulations of the
Constitution. Such a rule includes especially the principle of the rule of law, individual
freedom, and human dignity.
In 2007 it caused a general outcry in society that the legislator reclassified certain traffic-related
activities pertaining to the law on offences previously (e.g. speeding) to the scope of objective
3 “In the procedures in progress at administrative authorities with regard to offences, Hungary at present cannot
ensure the right to access to court, as the effective Hungarian provisions of law do not make such a right possible
against the legally binding decisions of administrative authorities regarding offences.” Article 4 of Act XXXI of
1993.
4
BITTÓ Márta: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar szabálysértési jog, Állam- és jogtudomány
1995. 219-239. pp.
5
The criteria can be found in detail in: BALLA Lajos – KARDOS Sándor: A tisztességes eljárásról a strasbourgi
bíróság gyakorlatában, Bírák Lapja, 2005/1. 35-36. pp.
6
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cases. One of the unsolvable problems of the law on offences is the large number of so called fluid boundary cases
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7
KÁNTÁS Péter: Egy alkotmánybírósági határozat margójára, Belügyi Szemle, 1998/6. 88-97. pp. and MÁTHÉ
Gábor: Közigazgatási büntetőjog vagy "Janus-arcú" büntetőjog? Magyar Közigazgatás, 2001/6. 321-330. pp.
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fines, and thus it made it possible for the state to apply the presumption of guilt and to apply
sanctions towards the registered keeper even in the absence of guilt.
The constitutionality of the objective traffic fines was initiated by the ombudsman as well. With
its resolution no. 60/2009. (V. 28.) the Constitutional Court recognized the change as
constitutional based on the common ground of administrative sanctions. It stated that strict
liability in itself is not unconstitutional and it does not go against the requirement of the rule of
law. Namely, in traffic very serious hazards can occur, thus it is the interest of the general public
to have traffic regulations observed. The state can ensure the latter with sanctions, which exactly
makes it possible for the person infringing the regulations to accept liability for his/her actions.8
The objective (strict) liability of the registered keeper that is independent of culpability is not
unconstitutional either if it meets the following criteria. The sanction and the norm including
the presumption of liability shall have a clear and just content and the presumption should be
rebuttable. In case the penalty meets these requirements, the infringement of the rule of law
cannot be established.
The above mentioned decision, however, also entails that the offence sanctions become
independent in many respects and are separate from other public administration sanctions.
Although offences currently belong to public administration law as a branch of law, however
in operation such principles pertaining to criminal law also prevail as the presumption of
innocence or the grounds for exclusion of culpability. These principles, however, do not provide
a constitutional hindrance for the legislator to re-qualify offences to objective sanctions for the
purposes of preventive considerations and the enforcement of administrative law. All these,
however, probably do not apply to the traditionally criminal-type offences, where the aim is not
to enforce administrative law. It can be established that these actions were included in the law
on offences due to the necessity of decriminalization originally, however, currently their nature
affects the entirety of offences and practically entails the need for higher level guarantees.
3. The Current Rules of Misdemeanors
3.1. The Features of the New Act
In 2012 the new law on offences was created and with its making the legislator decided that it
is necessary to maintain the category of these acts and the separate judging system related to it.
This, at the same time, also means that in the case of offences, although in theory belonging to
public administrative sanctions, when decided on such principles prevail that are separate,
stronger than the traditional public administration sanctioning and closer to criminal law,
including for example the presumption of innocence. This is especially important in view of the
recently amended Act on Administrative Procedures, when the common rules of the application
of administrative sanctions were relegated by the legislator to the act on administrative
procedures. Although the rules to be applied for objective sanctions were common even before,
this means the fixing of the fact that the state for the time being does not want to have a
sanctioning system that rests on common grounds and into which offences would also belong,
but the latter remains as an area with a relatively independent reason for existence. In the present
case we cannot talk about a change of character, however, the reform is really large-scale. Such
a jurisdiction becoming independent was established that is not (yet) part of the criminal law
but based on the following is getting closer to it.
The first thing that we might notice in connection with the new law is the change in the
Preamble as the reference to opposition to public administration was almost completely left out
from the objectives of the regulation. Instead, the practical (thus what has been present in the
provisions of law for decades) objective of the public administration sanction is present that is
A similar practice was established also by the European Court of Human Rights. See O’Halloran and Francis v.
United Kingdom, 29 June 2007 (No. 15809/02 és 25624/02)
8
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wider than the theoretical objective,9 which extends the theoretical objective in two directions:
on the one hand towards social norms, and on the other hand, towards criminal law. In the
Preamble of the new law actually these two objectives appear, while the general theoretical
objective of the public administration sanction, i.e. the enforcement of public law, cannot be
found. The text of the Preamble would be more likely to fit into a traditional misdemeanor law
code rather than to a group of administrative sanctions, which strengthens the connection of the
legal field to criminal law due to the fact that the difference cannot be regarded simply as a
matter of degree or quantity compared to criminal law. At the same time, the wording strongly
resembles the codification attitude that appeared in connection with the first Hungarian law
code on misdemeanors, i.e. Act XL of 1879. The defining characteristic of misdemeanors was
found by many in the preventive character and in smaller weight, which differentiates
misdemeanors from other criminal offences.10
It is obvious from the Preamble as well that the legislator practically acknowledges those
decriminalization attempts which the classical public administration authors – including Tibor
Madarász as well – regarded alien to administrative legal sanctions. According to these latter
opinions, the criminal acts that were transferred from criminal law do not lose their criminal
character only due to the decision of the legislator and the treatment of these acts as
misdemeanor reflects it better that these are actually the most moderate degrees of crime.11
The move away from administrative law is reflected by the new type of definition as well,
which has two major starting points: the rule to penalize by law and danger to society. The
former represents a radical new feature in offence law as during the 200 year old history of the
field it has never happened that the legislator would prescribe only determination by law and
thus would assert the principle of nullum crimen sine lege in administrative criminal jurisdiction
as well. As a result of this, one of the founding stones of the classical interpretation of
administrative criminal law does not prevail any more, namely the determination by public
administration.
3.2. The New System of Local Governments
Simultaneously with making determination by law exclusive, the legislator made it possible in
the new Act on Local Governments (Act CXXXIX of 2011) for the local government to
sanction cases of ostensively anti-communal acts in decrees and to even impose fines or onthe-spot fines. Although this kind of behavior is not an offence, still they entered the legal
system to substitute for these.
The Constitutional Court, however, nullified the above mentioned stipulation with its resolution
no. 38/2012. (XI. 14.) passed on 14 November, 2012. The antecedent of the procedure was the
motion of the commissioner of fundamental rights, in the above mentioned stipulations of the
Act on Local Governments he saw the infringement of the principle of the rule of law and the
requirement of legal security following from it. The ombudsman referred to the practice of the
Constitutional Court with regard to the interpretation of legal security, as for the local
governments the Act provided a discretionary order as it is called, which violates the
requirement of subordination of public administration to law and the requirement for the clarity
of norms.
The constitutional body – referring back to resolution 176/2011. (XII. 29.) of the CC –
emphasized again that the decision regarding those acts that should be included in the scope of
9

MADARÁSZ: op. cit., 37-42. pp.
Explanation of Act XL of 1879. and Szatmári Lajos: Bírság a magyar államigazgatásban. In MADARÁSZ Tibor
– ifj. SZATMÁRI Lajos (szerk.).: A jogi felelősség és szankciórendszer elméleti alapjai, 12. ELTE ÁJK, Budapest,
1990 81-84. pp.
11
MADARÁSZ: op. cit., 9-10. pp.
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the protection of public order is the responsibility of the legislator. When drawing the lines of
penalization, however, it has to keep in view that in constitutional democracies the principle of
general freedom of action prevails, according to which – in a legal sense – everything can be
done that is not prohibited by normative provisions. As a result of this, the state is obligated to
respect the freedom of the individual. Therefore, a provision of law can classify a certain
behavior as one infringing individual rights or public order, and thus as prohibited, if it has an
adequate constitutional ground. In consideration of the fact that the new regulation of the act
on offences – in the opinion of the Constitutional Court as well – is moving closer to criminal
law, the requirements of criminal law of the rule of law shall apply to it. Thus the punishable
declaration shall not be arbitrary and that it shall fulfill the requirement for clarity on norms.
Based on the mandate of the Act on Local Governments, the local governments received
authorization for the establishment of such administrative legal functions, the application of
which fall under the scope of the Act on Administrative Procedures. The regulations of the Act
on Administrative Procedures, at the same time, determine the rules for the procedures of the
authorities of the local government applying the sanctions stipulated by the local governments
and include financial legal framework regulations as well with regard to the application of
sanctions in a particular case. The regulation of the procedural law effective since 1 February
2012, in a peculiar way, inserted financial legal rules into the system of rules of the procedural
code. Later, the amendment of the law on offences built in the fines regulated by the local
government and on-the-spot fines into the Act on Administrative Procedures. As a result of this,
the Act on Administrative Procedures established rules that are identical with sectoral
administrative financial legal sanctions for the application of sanctions stipulated by the local
governments. However, the procedural law guarantees created by the regulations of the Act on
Administrative Procedures do not compensate for the deficiencies of the authorization, as they
do not provide guarantees for citizens against the legislature.
The debated provisions of the Act on Local Governments authorize the local governments to
prohibit – in the absence of this regulation – behaviors that do not qualify as unlawful and to
pronounce the possibility of repressive sanctions against those who violate such prohibitions.
Thus the local governments received authorization without the law regulating the scope of
authority of the legislator and its framework. Anti-communal and ostensively anti-communal
behavior, however, are such undefined legal terms according to the constitutional body that
provide very broad, discretionary authority for local governments to decide which types of
behavior it considers as prohibited and as providing a basis for imposing a fine in consideration
of the rules of cohabitation in the local community. This method of authorization provides an
opportunity for the local government to use its authorization to practice the power of the state
arbitrarily, without the real infringement of the community’s interests, to intervene in the life
of citizens living in its jurisdiction with state means of coercion.
Due to the indefiniteness of the legal framework, the threat of abusing legislative power is
increased also by the fact that all the fines collected on the basis of these decrees constitute the
income of local governments. Without guarantees provided by law, such a financial interest
might prompt local governments to ordain prohibitions as extensively as possible to increase
their sources of income, to impose high fines as much as possible, as well as to provide
community workers this way to perform their tasks. The interpretation of the content of this
authorization is rendered more difficult by the fact that the use of terminology in the Act on
Local Governments is not straightforward. In consideration of all the above, the Constitutional
Court established that it was against the Fundamental Law.
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3.3. The New Character of Misdemeanors
The new law on offences also defines the lower degree of danger to society as a conceptual
term, which traditionally has been a term connected to administrative criminal jurisdiction. It
is a new feature that its content is now specified by the legislator, in fact, with the help of the
lower degree danger mentioned above. The lower degree of danger to society as a criterion has
been the basis of debate for a longer time in legal literature: namely, whether an offence can be
dangerous to society at all and what does lower degree actually mean. According to the majority
opinion, the category of danger to society is not only a special feature of criminal law 12, but as
a consequence of prevention, other branches of law, including public administration law, aim
at “eliminating the possibility of danger.” 13 At the same time, the codification of the danger to
society as part of definition results in a direct and closer relationship with criminal law than
before as in theory it might even bring up the question of quantitative limitation.
Another significant issue that relates to the definition of offence is the terminological shift that
replaced the term imputation with culpability. Imputation was the criterion of offence – as first
a state administration, later public administration legal category – in a way separating the legal
institution from criminal law. We can find the term ‘imputation’ both in the literature related to
administrative criminal jurisdiction14 and in the Constitutional Court resolution no. 63/1997.
(XII.12.) that has become one of the most famous resolutions dealing with offences. Former
provisions of law undoubtedly avoided the category of culpability despite the fact that without
a doubt the basis of liability was deliberateness pertaining to criminal law and negligence. The
legal stipulations [Act I of 1968 as well as Act LXIX of 1999], however, instead of using the
term ‘culpability’ applied the more neutral term of “liability for offence”. The new regulation
in this respect undoubtedly settles the confusion over terminology as deliberateness and
negligence together really mean the application of liability based on culpability pertaining to
criminal law. The difference, however, still remained in the sense that the basis of culpability
is negligence and higher degree, i.e. deliberate commission is a condition only in those
statements of facts where it is explicitly indicated by the legislator.
At this point we should also discuss those legal policy grounds that can be considered mostly
in the sense that practically a newer quantitative decriminalization took place, as in the case of
traditionally criminal-type actions the limit increased from HUF 20,000 to HUF 50,000. This
change at the same time strengthens the bagatelle criminal law characteristic in that these acts
are typically judged by public administration. Of course, due to the principle of fair trial there
can be differences in this regard.
The general explanation attached to the bill emphasized that by increasing the limit, the number
of crimes against property might be reduced by a quarter: from the 273,613 crimes against
property committed in 2010 63,019 were committed in a value limit between HUF 20,000 and
50,000.15 It is an interesting parallel that the reason for the creation of offence as a legal
institution was also to reduce the number of crimes,16 which, however, at that time resulted in
the change of character of the legal field as those acts that had belonged to criminal law until
then were moved to the area of state administration and which change decreased the number of
crimes statistically.

12

SZATMÁRI: op. cit., 102. p.
SZATMÁRI: op. cit., 90. p.
14
See MÁTHÉ Gábor (szerk.): Közigazgatási büntetőjog, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
15
General explanation of bill T/4863
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=4863 [3 February 2012]
16
KIRÁLY Tibor: Kihágások a magyar jogban, In Móra Mihály (szerk.): Tanulmányok az állam és jog kérdései
köréből, Jogi és Közgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1953. 123. p.
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The significant increase of severity in the sanctioning system also indicates an approach to
criminal law. This is not only expressed in the degree but also in the introduction of new penal
forms and the changes in the conditions for enforcement. The actual degree changed almost to
double in many cases, this can be seen for example in the case of confinement and with regard
to fines that can be imposed on acts that can result in confinement. Community work was added
to the law as a new penal category which is a category that can be found in criminal law as well.
The term ‘fine’ was retained, it has been the characteristic feature of public administration law
since the creation of the category of offences, as at the time of misdemeanor law we talked
about financial penalties, which, however, is already a penal category in criminal law.
Confinement as a form of punishment was not only retained by the legislator but its former role
was altered, as traditionally fines were considered in legal literature as the primary form of
punishment, the new law changed this situation and it raised the strictest form of punishment
to the first place by retaining the majority of enforcement conditions. This way it remained that
confinement can only be an alternative form of punishment that can be applied only by the
court. Among the special criteria so far it was included that it could be imposed only for
offences defined by law, which, however, lost its significance with the law created in 2012 as
all offences can be defined by law only.
It also indicates an increase in severity and a shift that the collection of unpaid fines is not even
attempted and the consideration of repeated nature can be mentioned among conditions for
enforcement, the application of which was not possible for a long time in the absence of a
unified system of records. It is also a change that the forms of punishments can be imposed
independently as well as in combination with one another, with the exception of the collective
use of confinement and community work. The measures can be applied with each other and
with the punishments, but even independently, which on the whole makes it possible to impose
stricter sanctions.
The character of the independent jurisdiction is strengthened by the fact that the principle of
neb is in idem is enforced by the new code not only with regard to crimes but also towards other
administrative sanctions.17 The existence of financial and procedural rules that have become
independent also has an effect on independence, which is strengthened in the new code also by
the fact that it enforces a different principle in connection with time frame in the field of
financial and procedural norms. In the case of financial rules a principle similar to criminal law
prevails, according to which the provision of law in effect at the time of commission shall be
applied, however, if it is more favorable, then the one at the time of judgment shall be used.
The most favorable rules for the person involved in the procedure cannot be selected here either
from the two types of time frames. On the other hand, in connection with the procedural rules,
with regard to the time frame, it is always the rule at the time of judgment that has to be used.
Apart from this, it can be stated in general that the new code realizes a clearer separation of
financial and procedural rules.
Such significant procedural principles as the right for legal remedy or the presumption of
innocence remain, moreover, they develop further and the new code uniformly regulates them.
All this is connected with one of the important features of offences, the duality that prevails in
several respects. One of them is the position between public administration and criminal law in
a financial legal respect, and which remains with this law as well, while the other is the division
in a financial and procedural sense, according to which the financial right of the jurisdiction is
closer to criminal law, while in the case of procedural law the characteristics of public
administration prevail. At the same time, the simplification of the procedure strengthens the
public administration side as the traditional legal policy ground for sanctioning by means of

17

Article 2 section (4) of Act II of 2012.
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public administration is that it results in a faster and simpler procedure. 18 Usually, these
advantages prevail as opposed to criminal law pertaining to judicial judgment.
3.4. The Victory of Diversion Theory
These changes indicate simultaneously the necessity of the law on offences and at the same
time they carry in themselves the opportunity for transformation, as a result of which the
criminal acts can reenter criminal law, while acts against administration can continue to exist
as offences or with regard to the direction of legislation as objective-based sanctions. This at
the same time brings up the classic debate of returning and diversion theory that has basically
emerged already before the first codification of offences law. Representatives of the theory of
returning urge that those acts should be separated from offences that are of criminal nature and
that could be returned to criminal law. In this respect the theoretical problem is that offences
appear basically around two poles: being against public administration and criminal law, the
majority of acts are what is called of fluid boundary nature, in the case of which the elements
mingle in such a way that they cannot be categorized clearly. Returning, at the same time, would
also mean that acts that are qualified as pertaining to criminal law would have to be judged by
judicial bodies, which, although would be pointing forward in terms of guarantees, would
impose a significant burden on the system of jurisdiction.
Supporters of diversion theory (or counter returning) would maintain the unity of the legal field
or would even banish acts against administration from offences. According to several experts,
the former separation is not possible as fluid boundary actions would always remain, located
between the two branches of law. As a result of this, representatives of this theory believe that
the unity of the field and thus uniform judgment shall be maintained. Both solutions raised
major dilemmas, as a result of which Hungarian legislation has traditionally voted for the
maintenance of the double nature of administrative penal law. This was the case in 1999 as well
as resolution no. 63/1997. (XII.12.) of the Constitutional Court, which represented a starting
point during codification, stated it clearly that offences are two-faced legal institutions.
This duality, at the same time, made the legal field hard to manage with regard to regulation.
Several people referred to the opinion of criminal jurist András Szabó, according to whom the
offence cases are related to criminal law because most of them are of criminal nature as it only
applied to the public administration procedure. As opposed to this, Péter Kántás considers the
preservation of unity to be a criminological necessity rather than a choice based on theoretical
grounds. Seeing the reasons for the establishment of the legal institution, we have to state that
he is certainly right in this respect. Géza Zámbó also criticizes those proposals according to
which the criminal type offences should be separated, in which cases this way at first instance
a court could proceed. Besides the already mentioned theoretical problems, he also highlights
that the change would give an unsolvable task to bodies enforcing the law as it would require
the reform of the complete judicial system.19
4. Summary
In the preparation period of codification in 1999 it was considered obvious in literature that
returning cannot be a realistic alternative, as besides the difficulties involved in the separation
of actions, the operation of courts would also be more difficult. In the current system we can
find a peculiar characteristic, as while with regard to theory the new code rather realizes
diversion, the longer-term concept aims at returning by means of criminal law type offences.
See KIS – NAGY: op. cit., 8. p.
ÁRVA Zsuzsanna: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből, DELA, Debrecen,
2008. 259-261. pp.
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At the same time, the proposal also results in increase of severity, which actually moves the
entire field towards criminal law, although for the time being it preserves the integrity of the
field. Examining the new law and the changes of the Act on Administrative Procedures
concerning the establishment of the common procedural bases for objective sanctions, we can
state that the traditional framework is removed as the current provision of law simultaneously
realizes quantitative decriminalization, strengthens the criminal law nature of the legal field,
and at the same time for the time being preserves offences law.
The local governments lost their regulation function in the territory of misdemeanor law, and
the fourth amend of Fundamental Law retained this change. The local governments can assign
the territory of one of the misdemeanors with order on the basis of Fundamental Law. But the
Hungarian local governments cannot make misdemeanor-rules in the future too.
Resolution no. 38/2012. (XI.14.) of the Constitutional Court, made in November 2012 and
already referred to above, also stated that the law applies criminal law and penal procedural law
solution both in its liability dogmatics and in the regulation of the procedure, and the regulation
was moved towards bagatelle criminal law. The Preamble of the law was interpreted by the
Constitutional Court in a way to mean that the approach of the legislator created a kind of quasitrichotomous system, obviously moving offences law closer to criminal law. “In consideration
of all the above, it can be stated that offences lost their role in the sanctioning of behaviors
against public administration and its character as bagatelle criminal law has become dominant.
Essentially, offences have become the third, most moderate level of the trichotomous system
of penal law.” Thus this way we can witness a kind of conceptual shift again, where, even if
not as significant as the turn in 1953-55 that reclassified the field to public administration law
from criminal law, the creation of the new law still marks significant changes.
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Barta Attila: Középszintű önkormányzatok tegnap, ma, holnap1
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
I. Bevezetés
A modern államok összetett közigazgatási rendszere mind hatalmi, mind igazgatás-szervezési
szempontból horizontálisan és vertikálisan is több részre tagolható.2 Amennyiben a felosztást a
centrumból a települések felé haladva végezzük el, központi, (az ország földrajzi kiterjedésétől
függően egy vagy több) közép-, valamint települési szint különíthető el. Középszintű (másképp
területi, vagy mezoszintű) közigazgatás alatt a továbbiakban a központi szint és a települési
szint között elhelyezkedő (egy vagy több) területi illetékességgel rendelkező közigazgatást
értem.
A fejlett államok – többek között alkotmányos berendezkedésükre, történelmükre, valamint
hagyományaikra is tekintettel - kezdetektől fogva eltérő feladatokat juttatnak a középszintnek,
és miután a közigazgatások számára (napjaink hasonló kihívásai ellenére is) többféle út
kínálkozik a területi kötődésű feladatok ellátására, nem jelölhető meg kizárólagos megoldás,
általánosan elterjedt recept.3 A középszint szervező-elvei között éppúgy fellelhető a
decentralizáció és dekoncentráció, mint a szubszidiaritás. Érthető módon ezek, és ezeknek az
egymáshoz mért aránya határozza meg az adott országban az adott időszakban a területi szintű
feladatok ellátása mögötti struktúrát.4
Mostani írásom megalapozó jellegű. Célom a megyei önkormányzatok történetének jogi
szempontú áttekintése a rendszerváltástól az új önkormányzati törvényig. Munkámban a
következő kérdésekre keresem a válaszokat:
 milyen feladatokat látnak el a középszintű önkormányzatok a rendszerváltás óta
Magyarországon?
 milyen jelentősebb változások következtek be a területi önkormányzatokat illetően az
elmúlt huszonöt évben hazánkban?
 hogyan értékelhető a legújabb (2010 utáni) átalakítás?
II. A középszintű önkormányzatok szabályozásának főbb állomásai Magyarországon a
rendszerváltás óta
A megyei önkormányzatok a magyar helyi önkormányzati rendszerben a területi
önkormányzatok szerepét töltik be. Jelenleg az ország területi tagozódásának megfelelően
tizenkilenc megyében működik ilyen szerv, amely a területi államigazgatási szervekkel, a
speciális jogállású megyei jogú városi önkormányzatokkal, valamint a fővárosi
önkormányzattal együtt alkotja a magyar civil közigazgatás középszintjét.
A magyar tanácsrendszer és azt megelőző polgári közigazgatás középszintjének fontosabb
jellemzőivel, valamint ezeknek a történeti előzményeknek a rendszerváltásra gyakorolt
„A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.” A tanulmány alapjául szolgáló szekció-elnöki előadás 2013. december 4-én
hangzott el azonos címmel a Doktoranduszok Országos Szövetségének „Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI.
század Európájában” c. Konferenciáján.
2
Vö. PÁLNÉ Kovács Ilona: Területi közigazgatás-szervezés és dekoncentrált szervek, Comitatus, 1993/2, 4-16.
3
Ez régen is igaz volt, és ma is helytálló megállapítás. Az első kapcsán lásd: SEELE, Günther: A középszintű
önkormányzati irányítás Európában, Comitatus, 1992/11, 74-78. Napjaink szakirodalmából pedig: SZAMEL
Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak
közigazgatása, Complex, Budapest, 2011, 32.
4
Vö. BARTA Attila: Területi államigazgatás Magyarországon, Gondolat, Budapest, 2013, 27-28.
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hatásaival több korábbi munkámban foglalkoztam már.5 Ebben az írásomban éppen emiatt az
1989/1990-es demokratikus átalakulástól kezdve taglalom a témát az új önkormányzati törvény
elfogadásáig. A terjedelmi korlátokra tekintettel az elmúlt két évtizedben valamennyi megyéket
érintő eseményét nem tudom részletesen bemutatni. A főbb jogszabályi csomópontokat az 1990ben elfogadott Ötv., az 1994-es Ötv. Novella, valamint a 2011-es Mötv. jelenti. A tételes jogi
rendelkezések mellett áttekintem több jogszabályi előkészítő anyag, koncepció, illetve szakmai
tervezet vonatkozó rendelkezéseit, hogy kiderüljön az egyes döntések előtt milyen szakmai
alternatívák álltak rendelkezésre, illetve milyen elképzelések ismétlődtek, esetleg nem nyertek
politikai támogatást?
1. Az első önkormányzati törvény megyéket érintő szabályai (koncepciótól az utolsó
hatályos változatig)
Az áttekintést a „Helyi és megyei önkormányzati törvény szabályozási koncepciójának” rövid
bemutatásával kezdem, mely az Államigazgatási Szervezési Intézet megbízásából szakértői
műhelymunkák eredményeként a Belügyminisztérium gondozásában készült el, és az Állam és
Igazgatás című szaklap hasábjain jelent meg 1989-ben (továbbiakban BM dokumentum).6 A
BM dokumentum világosan rögzítette, hogy nem negyedik tanácstörvény készül, ugyanis a
tanácsrendszer korszerűsítése helyett átfogó önkormányzati reformra van szükség. A
középszintű önkormányzatiságot illetően a dokumentum egyértelműen a korábbi
megyetanácsok irányító szerepének kiiktatásából, a megyei funkciók (így a hatósági,
törvényességi felügyeleti, szakmai felügyeleti, intézményirányítási, pénzügyi ellenőrzési,
személyzetpolitikai, valamint tervezési)7 többségének leépítéséből indult ki.8 Ennek érdekében
két megyekoncepciót vázolt fel:
 az „A variáns” szerint a megyében működik önálló jogalanyisággal bíró önkormányzat,
aminek feladatai elsődlegesen a települési érdekek összefogása és megjelenítése, a helyi
érdekek összegzése, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, a területi tervezés, a
tisztviselők képzése és továbbképzése, valamint a megyei léptékű szolgáltatásszervezés.
Ezek mellett azonban adót nem vethetett volna ki és rendeletalkotási joga is korlátozott
lett volna.
 az ún. „B variáns” az önkormányzat nélküli megye lehetőségét és következményeit
vázolta fel. Ebben a megközelítésben a körzeti szükségleteket kielégítő ún. középfokú
intézmények (kifejezetten a középiskolák, rendelőintézetek és szociális intézmények)
fenntartását és fejlesztését a települések végezték volna társulás keretében, az
államigazgatási feladatokat pedig egy dekoncentrált szerv, megyei hivatal látta volna el.
A fenti dokumentum bázisán fogadta el 1989. november 16-án a Minisztertanács „A települési
önkormányzatokról szóló törvény szabályozási koncepcióját” (továbbiakban Koncepció).9 A
rendszerváltás egyik központi kérdése a szocialista államszervezet, és ezen keresztül a korábbi
centralizált és hierarchikus végrehajtó apparátus lebontása volt. 10 A kérdés jelentőségét nem
lehet elvitatni, hiszen a közigazgatás megújítása nem csupán célja, de előfeltétele is volt a
demokratikus jogállamba történő sikeres átmenetnek. Különös súllyal jelent meg a

Lásd például: A közigazgatás területi szintjének legfontosabb jellemzői, kodifikációs állomásai Magyarországon
1867 és 1989 között, Kodifikáció és Közigazgatás, 2013/2, 72-82.
6
Állam és Igazgatás, 1989/9. 812-856.
7
AGG Zoltán: A megyei tanácsoktól a Köztársasági Megbízottig, Comitatus, 1993/1, 38.
8
Dokumentum 843.
9
Lásd Magyar Közigazgatás, 1990/3. 193-217.
10
Vö. SIVÁK József: Helyben járás vagy lépésváltás?! (Trendek és kényszerek a közigazgatás korszerűsítésében).
Magyar Közigazgatás, 2005/1, 5.
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demokratizálási folyamatban a helyi önkormányzás kérdése. 11 Ezt a Koncepció elején található
kijelentések is jól érzékeltetik, amiket úgy lehetne összegezni, hogy a szovjet-rendszer alapjain
létrejött magyar államigazgatás demokratikus deficitjei, félmegoldásai helyett valódi
önállósággal és jogosítványokkal rendelkező önkormányzatokat kell létrehozni.
A szakmai és politikai megközelítések többségében – így a Koncepcióban is – ezidőtájt érthető
módon a települési típusú önkormányzatok kérdései domináltak. A megyei szintű igazgatás
megújítása korántsem kapott olyan figyelmet, mint az emberekkel közvetlen kapcsolatban álló
alapszint, tehát a községek és városok. Ez a fajta viszonyulás akkor válik érthetővé, ha
figyelembe vesszük, hogy a magyar közigazgatás rendszerváltást megelőző mindkét
meghatározó korszaka (tehát a dualizmusban megformálódott polgári, valamint a négy
évtizeden át funkcionáló szovjet típusú tanácsi igazgatás is) központosított volt, és
hagyományosan a középszintet erősítette a települési szint helyett. Nem meglepő hát, hogy
amikor érdemi változtatásra nyílt lehetőség, a politika számára (részben aktuálpolitikai
szempontok miatt is) a települési önkormányzatok kérdése fontosságában megelőzte a
középszintű igazgatást. Míg a települési önkormányzatok tekintetében a lehetőségek és
jogosítványok kerültek kihangsúlyozásra, addig a „negatív előélettel rendelkező” megyei
igazgatás tekintetében a jogalkotó alapvetően korlátokat fektetett le.12
Tekintettel arra, hogy a tanulmány homlokterében a megyei önkormányzatok állnak, a
Koncepcióból én is alapvetően csak az idevágó elképzeléseket ismertetem. A középszintű
tanácsok lebontásával újjá formálódó viszonyrendszerben a területi önkormányzat csak az
egyik lehetséges alternatívának tűnt akkoriban.13 A Koncepció - a BM dokumentumában
foglaltakat némiképp átdolgozva - három potenciális irányvonalat dolgozott fel. Az A) változat
az ún. önkormányzati megyéről szólt, míg a B) egy sajátos társulási alakzatként közelítette meg
a megyét, végül a „Közigazgatási megyeként” aposztofált C) változat lényegében csak
államigazgatási feladat- és hatásköröket telepített volna megyei keretekbe, ugyanakkor ott
önkormányzatot nem működtetett volna.
Röviden összefoglalva az egyes variációk lényegét, megállapítható, hogy a korabeli
elképzelések közül:
 az A) megoldás volt az, amelyik a megyei önkormányzatot önálló alakzatnak tekintette
és a tervezett új középszinten a legtöbb jogosítvánnyal ruházta volna fel. A korábbi
megyetanács feladatainak egy részét átvette volna és a megyei önkormányzatokra
kívánta bízni a települések érdekeinek képviseletét a központi kormányzat előtt (amit a
megyei tanácsok annakidején meglehetősen elhanyagoltak), a területi különbségek
mérséklését (saját, illetve kormányzati pénzeszközökből), valamint a települések
irányába a szakmai segítségnyújtást és koordinációt.
 ehhez képest egyértelműen kevesebbet, illetve mást jelentett a B) variáns, ami
lényegében csupán a megyei lehatárolást tartotta volna meg egy átfogó települési
kényszertársulás számára.14 Ez abból indult ki, hogy minden feladat települési szinten
jelentkezik, így a megye nem képez elkülönült közjogi szintet, ami miatt nem alkothat
rendeletet, nem vethet ki adót, pénzeszközei is csak azok, amiket a települések
átengednek neki.
 a közigazgatási (lényegében államigazgatási) megye konstrukciója abból indult ki, hogy
a megye, mint dekoncentrált államigazgatási szerv működik a továbbiakban és nem,
mint önkormányzat. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor megyei társulások útján javasolta
rendezni az oktatási és egészségügyi feladatokat. A Koncepció ennél a pontnál
Vö. BALÁZS István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig,
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 28.
12
Ezt a fajta logikát tükrözi vissza a vizsgált koncepció, valamint az 1990. évi Ötv. szerkezete is.
13
Koncepció 203-208.
14
Koncepció 206.
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foglalkozik legrészletesebben a korábbi tanácsmegye funkcióinak szétosztásával. Az
elképzelés szerint:
o a funkciók egy része a településekhez,
o míg másik része a gazdasági szférához utalható.
o állami-kormányzati körben csak az olyan feladatoknak a megtartását tekintette
indokoltnak, mint az első, illetve másodfokú hatósági ügyintézés, szakhatósági
feladatok, területfejlesztési, valamint önkormányzatok fölötti törvényességi
felügyelet (ekkor még nem ellenőrzésről volt ugyanis szó). A felsorolt
feladatokat a Kormány területi szerveként működő megyei közigazgatási
hivatalok látták volna el (ahogy az a későbbiekben a területfejlesztés „kallódó”
területe kivételével meg is valósult).
A Koncepció fenti, szakmailag megalapozott felvetései a maguk tiszta formájában nem mentek
át a gyakorlatba, ami azzal magyarázható, hogy a rendszerváltó politika számos területen - így
a középszintű közigazgatást illetően is - negatív megközelítéssel élt, és a korábbi szisztéma
ellenpontozására törekedett. A negatívnak minősített közigazgatás-történeti előzmények okán
a demokratikus transzformáció során politikai törekvéssé vált az államigazgatás helyett az
önkormányzatok előtérbe tolása, a középszint helyett (sőt, azzal szemben!) pedig a települési
autonómia védelmezése.
Az államigazgatás monista rendszerének lebontásához vezető utat az Alkotmány módosításáról
szóló 1989. évi XXXI. törvény nyitotta meg és az 1990. augusztus 3-án elfogadott helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) nyomán
differenciálódott a korábbi tanácsi középszint államigazgatásra (ott is Köztársasági Megbízotti
Hivatalra és speciális hatáskörű területi államigazgatási szervekre), valamint
önkormányzatokra (ezen belül pedig megyékre, fővárosra és megyei jogú városokra). Az Ötv.
a Koncepció erős területi önkormányzatokra vonatkozó javaslatát nem vette át. A
tanácsigazgatás hierarchizált viszonyaira adott ellenreakcióként kifejezetten leszögezte, hogy
az önkormányzatok jogai egyenlők, azok nem állnak egymással függőségi viszonyban (ez
korszakos váltás volt, hiszen annak előtte ez egyik igazgatási érában sem valósult meg ilyen
formában).15
Miután a jogalkotó úgy döntött, hogy megyei önkormányzat elnevezéssel a közigazgatás
területi szintjén is működtet elkülönült önkormányzatot, a részletszabályokat az első
önkormányzati törvényünk 69 – 76. §-ai között helyezte el. A megyék feladat- és hatásköri
rendszerére, valamint szervezetére vonatkozó előírások egyértelművé tették, hogy a jogalkotó
meglehetősen szűkre szabta a megyei önkormányzatok mozgásterét. Politikai
kompromisszumok nyomán azokat kisegítő, kiegészítő (szubszidiárius) szereppel ruházta fel:
 a megyei önkormányzatok kötelező feladatként elsősorban olyan körzeti jellegű
közszolgáltatások ellátását kapták meg, amelyek a megye egészére, vagy nagy részére
kiterjednek.
 ezen felül ugyancsak megyei feladattá minősíthette a jogalkotó az olyan körzeti jellegű
közszolgáltatás megszervezését, ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a
szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén
lakik (pl.: kollégiumok, egészségügyi intézmények). 16
A jogalkotó tehát a szakmai tervezetekben felsorolt feladatok közül a megyék számára
alapvetően azt intézményfenntartói feladatkört hagyták meg, ezt is jelentős részben amiatt, mert
bebizonyosodott róla, hogy kizárólag településtársulások útján megvalósítani nem lehet.
Mindamellett ez sem volt kizárólagos megyei feladat, miután lakosságszámuk és gazdasági
teljesítőképességük miatt a jogalkotó egyes településeket kiemelten kezelt, számukra megyei
15
16

BÉKEFI Ottó: Az újabb „megyevitához”, Comitatus, 1993/1, 9.
Ötv. 69. § (1) bek.
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jogállást (továbbiakban MJV) ítélt meg (ami több, mint a tanácsigazgatás megyei városi
státusza, mivel ezáltal kiemelést nyer a település a megye testéből), amivel lehetővé tette
számukra, hogy területükön saját hatáskörként ellássák a megyei önkormányzati feladatokat és
hatásköröket.17 Ez a megoldás kódoltan magában hordozta a feladatellátás nehézségeit, hiszen
szükségképpen párhuzamosságok alakultak ki. Ráadásul az Országgyűlés nem rendelkezett a
megyék és MJV-k közötti együttműködés kereteiről, amit a korábbi tanácsi vagyonnal
összefüggő viták kivételével az esetlegesség jellemzett.18
Hasonlóan problematikus volt a település-megye közötti feladat-mozgatás túlzottan tágra
szabott szabályozása, ami nemcsak a kiszámítható gazdálkodásnak nem kedvezett, de elvileg a
megyei feladatok kiüresítésének az elvi lehetőségét is magában hordozta.
Névleg a többi önkormányzathoz hasonlóan a megyék is általános hatáskörű közigazgatási
szervek lettek, szabadon felvállalhattak további feladatokat, esetükben azonban feltétel volt,
hogy ezzel nem sértik meg a községek, illetve városok érdekeit, ami meglehetősen homályos
kategória volt akkoriban.19 Rövid időn belül a magukra maradt kisközségek megkeresései
nyomán szükségessé is vált a megyék aktivitása. Az útkeresés jegyében több megyei
önkormányzat fakultatív feladatként, önállóan, vagy társulás útján felvállalta például a
települési infrastruktúra fejlesztését, a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, kommunális
ellátások megszervezését.20 Ezek azonban csak átmeneti lehetőségeknek tűntek tekintettel a
megyék véges pénzügyi, vagyoni helyzetére.
A jogalkotó még csak áttételesen, átruházott államigazgatási feladatok gyakorlójaként sem
számolt a megyei önkormányzatokkal, amit az is igazol, hogy az Ötv. első szövegváltozatában
a településektől eltérő módon az államigazgatási hatósági hatáskörök címzettjei között nem
említette sem a közgyűlési elnököt, sem a megyei főjegyzőt.
A megyék keretek közzé szorítását szolgálta az a kitétel is, amelyik a rendeletalkotást
kizárólagosan törvényi felhatalmazáshoz kötötte.21 Mai szemmel nézve érdekesnek tűnhet az
Ötv. 73. §-a, amely kimondta, hogy a megyei közgyűlés tagjainak megválasztását a települési
önkormányzatok képviselő-testületei által választott küldöttek végzik el. Ez a fajta „elektori
rendszer” sokkal közelebb állt a Koncepció második variációjának szellemiségéhez, ami a
megyét a települések sajátos társulásaként írta körül. Problémát jelentett ugyanakkor, hogy a
megye választópolgárai helyett amolyan másodlagos, származtatott legitimitást eredményezett,
ráadásul a települési politikusok a közgyűlésben elsősorban saját településük érdekeit kívánták
érvényre juttatni a megyei szempontok helyett.
Összességében elmondható, hogy bár a rendszerváltás során a jogalkotó a differenciált
középszint mellett döntött és elismerte a megyei önkormányzatok szükségességét, célzottan
gyenge feladat- és hatáskört rendelt hozzájuk. Magyarországon a megyéknek így az előzetes
szakmai elképzelésektől eltérően sem területi kiegyenlítő, sem érdekképviseleti funkciójuk,
sem pedig érdemi hatósági jogosítványaik nem lettek. Az 1990-ben megvalósult megoldás
leginkább valahol a Koncepció A) és B) változata között helyezkedett el, ami több irányba
kompenzációs mechanizmusokat indított el.22

Ötv. 61. § (1) bek.
Csupán érdekességképpen jegyzem meg, hogy az MJV-k kategóriájáról a Koncepcióban nem lehetett olvasni,
ott nagyvárosokról volt szó és csak úgy, mint intézményesítésre nem javasolt kategória.
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Ötv. 70. §.
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SZŰCS József: A megye helye és szerepe a területfejlesztésben, Comitatus, 1992/12, 4.
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PÁLNÉ Kovács Ilona: A középszint reformjának nehézségei. Magyar Közigazgatás, 2006/3-4. 228. PÁLNÉ
Kovács Ilona: Európaizáció és a magyar területi közigazgatás. In: CSEFKÓ Ferenc (szerk.): Ünnepi kötet, Ivancsics
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A jelenség túllép pusztán a középszintű önkormányzatok kérdéskörén, helyette a teljes magyar
középszint problematikájához kötődik. A középszint destabilizálódásának hátterében az áll,
hogy a megyék szerepvesztése nyomán, a középszinten feladatellátási-vákuum alakult ki.23
Mivel a struktúra átalakítása megelőzte a feladat- és hatáskörök újrarendezését, a korábbi
tanácsi hatáskörök szétosztásáról gondoskodó hatásköri törvény24 nem tudta hézagmentesen
rendezni a kérdéseket. Számos olyan teendő maradt, ami a korábbi megyei tanácstól egyetlen
jogutódhoz sem került át.25 Alapvetően ez inspirálta középszinten a tanácsi szakigazgatási
szervekből alakult, illetve egészen új területi államigazgatási szervek, valamint nem
közigazgatási szervek (pl.: munkaügyi, valamint idegenforgalmi bizottságok) gyors
elszaporodását.26 Miután a területi közigazgatás integratív kötőpontok nélkül maradt, az ágazati
erőviszonyok, valamint a megyei és MJV érdekek mentén felszabdalt középszint sokkal
közelebb állt egy rendszertelen konglomerátumhoz.27
2. Az Ötv. Novella és szakmai előkészítése
A fenti problémákkal természetesen a korszak gondolkodói is tisztában voltak. A ’90-es évek
első harmadában számos, a megyei önkormányzásra és a mezoszintre vonatkozó szakmai
javaslat fogalmazódott meg.28 Terjedelmi okokból valamennyi elképzelés részletes
ismertetésére nem vállalkozhatok, ehelyett azt a tervezetet mutatom be (továbbiakban
Tervezet), amely összefoglalta a legfontosabb elképzeléseket, és részben megalapozta az Ötv.
első átfogó módosítását jelentő 1994. évi LXIII. törvényt (továbbiakban: Ötv. Novella).
A Tervezet 1994. június 1-jén került publikálásra és az önkormányzati rendszer több eleme
kapcsán kiegészítő, illetve korrekciós javaslatokat fogalmazott meg. 29 A Tervezet az
önkormányzati intézményrendszer hiányosságai között említette meg többek között az
indokolatlanul elgyengített térségi önkormányzatokat is.30 A továbbiakban én is csak a Tervezet
azon részeit ismertetem, amelyek a középszintű önkormányzással állnak kapcsolatban. A
Tervezet lényegében két alternatívát fogalmazott meg a megyék és megyei jogú városok (MJVk) közötti viszony pontosítására, működésük összhangjának fokozása érdekében:
 az A) megoldás változatlanul hagyta volna az Ötv. eredeti szövegezését.
 a B) ugyanakkor differenciált volna az 50 000 fő fölötti települések között azzal, hogy
50 és 100 000 fős lakosságszám között az Országgyűlés a városi testület kérelmére
megyei (jogú) várossá, míg 100 000 fő fölött nagyvárossá nyilváníthatja a
településeket.31 Ezzel párhuzamosan a megyeszékhely városok számára is javasolta az
MJV státusz elnyerését. A nagyvárosok saját területükön a megyei önkormányzatok
kötelező feladatait látták volna el és ezzel párhuzamosan a felismert diszfunkciók
orvosolása érdekében a megyei közgyűléssel ún. egyeztető bizottság létrehozását

Vö. BÉKEFI Ottó: Az újabb megye vitához. (Kézirat), MKI, Budapest, 1992, 20.
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről.
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IVANCSICS Imre – VIRÁG Rudolf: Javaslat a jelenleg működő területi államigazgatási szervek szervezeti
átalakítására, feladat- és hatáskör felülvizsgálatára. In: BALÁZS István - BÉRCESI Ferenc (szerk.): A területi
államigazgatás reformja, MKI, Budapest 2006, 54.
26
JAKAB András - TAKÁCS Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/1990-2005. Jog,
rendszerváltozás, EU-csatlakozás. I. kötet, Gondolat, Budapest, 2007, 308.
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javasolta a Tervezet. A nagyvárosból a megye testületébe önkormányzati képviselőt
nem választottak volna.
 a C) megoldás lényegében az A) megtartását javasolta azzal, hogy a választási
szabályok átalakítása után az MJV-k képviselői is választhassanak képviselőt a megyei
közgyűlésbe.
A megyei önkormányzat tekintetében a Tervezet explicite javasolta a területi önkormányzatként
történő meghatározást. Bár a Tervezet megtartotta volna a megyék körzeti jellegű feladatait,
ezen felül a kötelező feladatok pontosítását, bővítését javasolta. Ennek értelmében a 70. § (1)
bekezdése három nagyobb tevékenységi kört ölelt volna át. Az elképzelések szerint a
megyéknek:
 területfejlesztési és -rendezési, környezetvédelmi, valamint idegenforgalmi feladatokról
kellett volna gondoskodni, ami maga után vonta azt a felvetést, hogy a megyéknek a
terület-, illetve térségfejlesztés miatt az állami pénzalapok felhasználásánál
véleményező jogkört kellett volna biztosítani, továbbá a Tervezet értelmében bizonyos
körben decentralizált források fölött is rendelkezhettek volna.32
 koordinatív, kiegyenlítő és foglalkoztatási teendői is lettek volna.
 mindehhez társult volna az 1990 óta meglevő intézményfenntartó szerepkör az oktatási,
egészségügyi, közgyűjteményi és gyermekvédelmi szakigazgatás területén.
Mivel a szakértők számára is indokolatlannak tűnt a megyék rendeletalkotási jogának
korlátozása, a Tervezet 71. § (2) bekezdése kimondta, hogy a közgyűlés saját feladat- és
hatáskörében rendeletet alkothat. Hasonlóan fontos korrekciót javasolt a 73. §., amely az
elektori rendszer helyett a közgyűlési tagok közvetlen választását szorgalmazta. A közgyűlés
elnökét a közgyűlés tagjai választották volna maguk közül. 33
A Tervezetben megfogalmazott új, illetve korrekciós szabályok egy része az Ötv. Novella
nyomán átemelésre került. A teljesség igénye nélkül utalok rá, hogy:
 ezt követően vált lehetővé államigazgatási feladatok közgyűlési elnökhöz, illetve
főjegyzőhöz telepítése.
 továbbá bár a nagyváros kategóriája nem került át a tervezetből, az igen, hogy a
megyeszékhely város automatikusan megyei jogú státusszal bír.
 a Novella átemelte a Tervezet nagyvárosok és megyék közötti egyeztető bizottságra
vonatkozó szabályait.
 a megyei önkormányzatokat illetően a Novella kimondta, hogy a megyei önkormányzat
területi önkormányzat, azaz jogilag innentől datálható az a ma már bevett felosztás,
miszerint a helyi önkormányzatok Magyarországon vagy települési, vagy területi
típusúak lehetnek.
 bár a Novella módosította az Ötv. korábbi, kötelező megyei feladatokról szóló 70. §-át,
nem vonta ebbe a feladatkörbe sem a területfejlesztést, sem a területi különbségek
kiegyenlítésének tevékenységét. Ellenben a megyék obligatórius feladatává tette:
o több körzeti jellegű közszolgáltatást nyújtó közintézet fenntartását,
o valamint az épített és természeti környezet védelmét,
o az idegenforgalmi tevékenységek végrehajtását, a szakképzés összehangolását,
o és a területi információs rendszer kialakításában való közreműködést.
 az átfogó törvénymódosítás nyomán az is becikkelyezésre került, hogy a közgyűlés,
elnökét saját tagjai közül választja meg. 34

Lásd a Tervezet 70. § (1) bek. a)-c) pontjait.
Tervezet 73. §.
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Az 1994. évi LXIV. törvény 46/A § (1) bekezdése értelmében pedig a megyei közgyűlés tagjait a
választópolgárok – kivéve a megyei jogú városok választópolgárait – közvetlenül, listán választják.
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Összevetve a Tervezet és a nyomában megszületett Novella megyéket érintő rendelkezéseit
egyértelmű, hogy a döntéshozók –újfent politikai okokból kifolyólag, de - 1994-ben sem
kívántak a fantomizálódott35 megyék helyzetén érdemben árnyalni, azok továbbra sem kaptak
integratív funkciókat. Ennek magyarázata részben a szocialista megyei tanácsok területgazda
és redisztribúciós szerepkörére, a települések alárendeltségére, valamint az ezekhez kapcsolódó
negatív tapasztalatokra vezethető vissza. Ezek miatt lehet az, hogy hiába merült fel a területi
kiegyenlítő és koordinatív funkció, valamint az elkülönült állami pénzalappal való gazdálkodás
lehetősége mind a ’89-es BM dokumentumban, a ’90-es Koncepcióban, mind pedig a ’94-es
Tervezet lapjain, az sem az Ötv-ben, sem pedig az Ötv. Novellában nem kapott helyet. Az 1996.
évi XXI. törvény nyomán pedig - amely a területfejlesztésről és területrendezésről szólt
(röviden Tft.) - egyértelművé vált, hogy a területi léptékű fejlesztést a jogalkotót a továbbiakban
egy, a partnerség-elve alapján építkező, és a civil közigazgatás mindkét ágától elkülönült, sui
generis intézményrendszer útján képzeli el, amelynek a megyei önkormányzatok csak az egyik,
de semmiképpen nem legfontosabb szereplői.36
Bár a területi közigazgatás 1990 után nem maradt mozdulatlan, meg kell állapítanom, hogy
komoly működési, valamint strukturális deficit terhelte ezzel összefüggésben a politikát.
Időközben ugyan számos szakmai elképzelés született az átfogó rendezés érdekében (többek
között a kétezres évek közepén a középszint regionalizálására), azonban a reform-értékű
átalakításra 2011-ig kellett várni.
3. Középszintű önkormányzatok az új önkormányzatai törvényben (munkaanyagtól a
hatályos szabályozásig)
A 2010-es választásokon győztes politikai erők számára a helyi önkormányzati rendszer, ezen
keresztül pedig a középszintű önkormányzatok is változtatásra megérett konstrukciónak
minősültek, amihez a kétharmados többség biztos támaszként szolgált. Az átalakítások irányát
kezdettől fogva deklaráltan az állami szerepkör megerősítésének szándéka határozta meg, 37
amibe az önkormányzati reform is szervesen illeszkedett. Ennek előkészítését a
Belügyminisztérium végezte, melynek gondozásában 2011. májusában külön dokumentum
(továbbiakban Munkaanyag) jelent meg. 38 A Munkaanyag – alapvetően a globális
krízishelyzetekre hivatkozva - új állami szerepfelfogást hangsúlyozott, ami a közigazgatás
átalakítását elsődlegesen a hatékonyság fokozása végett minősítette elkerülhetetlennek és
előrevetítette a középszint állami oldalának megerősítését. A Munkaanyag részleteit vizsgálva
több ismerős elképzelés is visszaköszönt.39
A Munkaanyag értékelő része véleményem szerint helyesen állapította meg, hogy a
rendszerváltás során létrehozott önkormányzati rendszer szerves fejlődés és kellő tapasztalat
híján kódoltan magában hordozott bizonyos defektusokat. Helytállónak tekintem azt a
Vö. BALOGH László: Gondolatok a középszintről, valamint BOZSÓ Péter: A középszintű közigazgatás múltja,
jelene, jövője. In: CSEFKÓ Ferenc (szerk.): Ünnepi kötet, Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emeritus 70.
születésnapjára, Kódex, Pécs, 2008, 253. és 259. A megyei pozícióvesztéssel ellentétes álláspontot fogalmaz meg
HORVÁTH M. Tamás: Mi minek a micsodája? című írásában. In: SZIGETI Ernő (szerk.): Tanulmányok a terület- és
településfejlesztés témaköréből. Közigazgatási Füzetek 10., MKI, Budapest, 1993, 59-68.
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tanácsok végzik.
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kijelentés, mely szerint a ’80-as évek végén a hangsúly alapvetően a demokratikus
átalakításokon, és nem a gazdaságossági, illetve hatékonysági megközelítésen volt. Érdemes
összevetni a Munkaanyag 4. oldalán található megjegyzést a ’94-es Novella előkészítő
anyagával. 17 év különbséggel mindkettő rögzítette, hogy egyes önkormányzati elemek nem,
vagy csak hiányosan alakulta ki Magyarországon, így például a középszintű önkormányzatok
intézménye is.40
A Munkaanyag által megfogalmazott célok, amelyek a tervezett reform megalapozására is
szolgáltak, a következők voltak:
 jöjjön létre egy költségtakarékos, hatékony önkormányzati rendszer.
 valósuljon meg az állami és önkormányzati feladatok újrarendezése.
 újfajta finanszírozási rendszer jöjjön létre.
 valósuljon meg az önkormányzatok között differenciáltabb és pontosabb feladatmeghatározás.
 az önkormányzatok fölötti felügyeleti típusú kontroll-eszközök bevezetése.
A Munkaanyag kifejezett törekvése volt a középszintű közigazgatás önkormányzati oldalának
újraformálása. Ezt azonban meglátásom szerint kezdettől fogva szűk mozgástérben tette, mivel
nem kalkulált államigazgatási/egyéb feladatok megyékhez telepítésével. Ráadásul a főváros,
valamint a megyék feladat- és hatáskörének újrarendezését úgy kívánta elvégezni, hogy
lehetőség szerint a megyei jogú városok érintetlenül maradjanak.41
A megyék átalakítása kapcsán a Munkaanyag három lehetséges irányt vetett fel, melyek közül
az első kettő ismerős, miután - ezek korábbi tervezetekhez hasonlóan - a területfejlesztésnek a
megyékhez utalását javasolták.42 Részletezve az egyes irányokat, a következő elemek
emelhetők ki:
 az első elképzelés a megyéket elsődlegesen területfejlesztési feladatokkal ruházta volna
fel, ezzel párhuzamosan pedig az Ötv. által rájuk szabott intézményfenntartó szereptől
megfosztotta volna. Utóbbit vagy a fővárosi, megyei kormányhivatalokhoz, vagy az
MJV-hez javasolta utalni. Az elképzelés értelmében a területfejlesztés mind regionális,
mind megyei léptékben a megyékre építve valósult volna meg, mint ahogy a határmenti
együttműködések, és az épített környezet, a kisebbségek, valamint a természet védelme,
a hulladékgazdálkodás és a sportigazgatás is megyei feladattá vált volna.
 a második variáció ettől mérsékeltebb volt. Eszerint a területi önkormányzatok
megtartották volna intézményfenntartó feladatuk bizonyos részét (így a könyvtárak,
levéltárak és múzeumok működtetését), azonban az oktatási, szociális, valamint
egészségügyi közintézetek elkerültek volna tőlük. A területfejlesztési feladatok ebben
az esetben is beépültek volna a megyékbe. A Munkaanyag a területfejlesztési
feladatokkal összefüggésben tett javaslatot egy „megyei pénzügyi alap” létrehozására
(ez a ’94-es Tervezethez hasonló), amibe a települések koncentrálják adóbevételeik
bizonyos részét.
 a harmadik irányt a megyék kiüresítése jelentette azzal, hogy intézményfenntartó
szerepkörük minimalizálása mellett kizárólag érdekegyeztető, illetve koordinációs
fórummá alakulnak.43
A megyei jogú városokat illetően a 2011-es anyag meglehetősen visszafogott volt. A meglevő
MJV-k közötti differenciálás ötlete – a ’94-es előkészítő dokumentumhoz hasonlóan - itt is
felmerült, mivel a Munkaanyag szerint a megyeszékhely MJV-ket (jelenleg 19) ki kellene
emelni a nem megyeszékhely MJV-k közül (4 ilyen településünk van), ugyanakkor ehhez a
40
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felvetéshez semmilyen további elképzelést, részletezést nem csatolt. Ellenben részletezőbb volt
a Munkaanyag a tekintetben, hogy milyen konkrét feladatokat lenne célszerű a megyei jogú
városokhoz telepíteni azok térségi központi szerepének erősítése érdekében. Ezek pedig
elsődlegesen az intézményfenntartás az egészségügyi és szociális közintézetek tekintetében. A
fenti eltérések mellett a 2011-es szakanyag valamennyi esetben az MJV-k lakosainak a megyei
közgyűlésben történő megjelenítését javasolta.
Magyarország alkotmányos szabályozása időközben átalakult, ez szolgált keretéül az
önkormányzati rendszer átalakításának. A 2011. április 18-án elfogadott Alaptörvény
lényegesen nem változtatta meg sem az ország területi tagozódását, sem a megyei
önkormányzatok legfontosabb jellemzőit. Az Alaptörvény F) cikk (2) pontja rögzíti, hogy
Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik, tehát a hivatalos
területbeosztás szerint a középszint továbbra is a megyékre épül. A 33. cikk (2) szerint pedig a
megyei képviselő-testület elnökét a megyei képviselő-testület saját tagjai közül választja
megbízatásának időtartamára.
A 2011. december 19-én elfogadott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) elemeiben továbbvitte a korábbi Ötv. szabályait,
ugyanakkor a középszinten rendezte a feladat- és hatásköröket, valamint néhány intézményt
jelentősen átalakított. A korrekció egyértelműen a hatékonyság fokozásának irányába, és a
kiadások csökkentése felé mutatott. Témánkat illetően kiemelésre érdemes, hogy mind a megyei
jogú város, mind pedig a megye körülírása megváltozott.
A megyei jogú városok immár nem képeznek elkülönült fejezetet, vagy alcímet a törvényben,
azok a többi települési önkormányzattal együtt kerültek szabályozásra. Az új rendelkezés
értelmében az MJV települési önkormányzat, amely azokat a közszolgáltatásokat is biztosítja,
melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek. A törvény a 2011es Munkaanyag javaslata ellenére nem differenciál az MJV-k között. Mivel az Mötv. ellentétben
a korábbi önkormányzati törvénnyel sem itt, sem máshol nem rendelkezik a jogállás
megszerzésének menetéről, ebből arra lehet következtetni, hogy újabb városok ezt a címet nem
nyerhetik el. A szabályozás ezen felül (a megyék lentebb ismertetendő új feladatai miatt) nem
tartalmazza az egyeztető bizottság intézményét sem.
A megyéknek a törvény egy szakaszt (!) szentel, ebből kiderül, hogy miért volt elkerülhetetlen
a megyei jogú városok szabályozásának átalakítása is. Az Mötv. keretjellegű 27. § (1)
bekezdése értelmében a megyei önkormányzat ugyan továbbra is területi önkormányzatnak
minősül (immár a fővárosi önkormányzattal együtt), feladata azonban a továbbiakban nem az
intézményfenntartásra, hanem a terület- és vidékfejlesztésre, továbbá a területrendezésre és
koordinációra terjed ki (ennek részleteit a jelenleg nem taglalt Tft. tartalmazza). A korábbi
intézményfenntartó szerepkört az Országgyűlés előbb az ún. Megyei Intézményfenntartó
Központokra, majd újonnan létrehozott dekoncentrált szervekre (így az ún. tankerületekre,
valamint szociális és gyermekvédelmi igazgatóságokra) bízta.
A jogalkotó tehát bizonyos tekintetben a 2011-es Munkaanyag első változatát vette át, azzal az
eltéréssel, hogy abban a vidékfejlesztésre utalás nem történt. A megyék az új önkormányzati
törvény értelmében speciális hatáskörű közigazgatási szervekké váltak, amelyek csak a fenti
négy feladatkörben járhatnak el és önként immár nem vállalhatnak fel plusz feladatot.44 A
jogalkotó a közgyűlési elnök közvetett választását ugyanakkor megtartotta, sőt, az
Alaptörvényre való utalással alkotmányos garanciát adott annak.45
Budapest kétszintű rendszerében a fővárosi önkormányzat ugyan területi típusú önkormányzat is, azonban ez
nem jelenti azt, hogy automatikusan valamennyi megyei feladatot el kell látnia a területén. Ehelyett csak azokat a
terület- és településfejlesztési, valamint –rendezési, továbbá településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros
egészét érintik, vagy a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak. Emiatt van az,
hogy a vidékfejlesztés nem tartozik a feladatai közzé.
45
Mötv. 27. § (3) bek.
44

73

A 2011-es önkormányzati reform megtartotta a középszint többszereplős jellegét, a feladatok
és hatáskörök tekintetében azonban jobban differenciált:
 a fokozatos hatálybalépés miatt 2012-től, majd 2013-tól a megyéket kizárólag célra
rendelt önkormányzatokká alakította.
 miután pedig a megyéknek a továbbiakban nincsenek közszolgáltató funkciói, mert
azok a megyei jogú városokhoz kerültek át, nem alakulhat ki közöttük átfedés,
párhuzamosság.
Kérdésként vetődhet fel, hogy vajon más szakigazgatási területet nem lehetett-e volna a megyei
önkormányzatokhoz telepíteni? A válasz a politikai irányválasztás miatt egyértelműen
nemleges. A közigazgatás másik, államigazgatási ágán 2010 óta zajló reform ugyanis ekkorra
már lényegében kijelölte azt a mozgásteret, amiben a középszint önkormányzati oldalát meg
lehet újítani. Ez a feladat- és hatáskörök önkormányzati rendszerbe áramlását kizárta. A
Kormány a fővárosi, megyei kormányhivatalok felállításával törekedett a területi szint minél
szélesebb körű integrálására. Ebben a viszonyrendszerben tehát egyetlen olyan „szabad” terület
maradt, amit megyei feladattá lehetett minősíteni, ez pedig az 1996 óta elkülönült
intézményrendszerben működő területfejlesztés volt. A vidékfejlesztés megyékhez telepítését
véleményem szerint az tette lehetővé, vagy legalábbis jelentősen megkönnyítette, hogy a
mezőgazdasági szaktárcának a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon kívül nem volt
más középfokú szerve, amely kifejezetten ezzel a feladattal foglalkozott volna.
III. Következtetések
Úgy vélem az áttekintés egyértelművé teszi, hogy a középszintű önkormányzatok tekintetében
sohasem szakmai, hanem politikai kérdés volt az, hogy milyen feladatokat lássanak el a
közigazgatás területi szintjén. Bár az elmúlt huszonöt évben a területi szinten mindig működött
önkormányzat, azt tudatosan gyengére kódolták. A tanácsigazgatás centralista elemeinek
abszolutizálása óhatatlanul vezetett oda, hogy a rendszerváltást követően az inga ismét
túllendült, csak ez alkalommal a másik irányba. 46 Miután a rész határozta meg az egészet, a
szervezet építése nem mellőzhette a kontrahatásokat, a szinergia és a kellő integráció hiányát.
A korábban tömbszerű területi igazgatás helyébe többszereplős középszint lépett, aminek
azonban a megyei önkormányzatok a leggyengébb aktorai lettek. Bár 1994-ben az
alapkonstrukció némileg árnyalásra került, megállapítható, hogy lényegében 2011-ig
Magyarországon a megyei önkormányzatok a következő fontosabb jellemzőkkel bírtak:
 a települések mellett a helyi önkormányzatok másik típusát jelentik, közvetlen választás
útján létrejövő területi önkormányzatok, ahol az önkormányzás joga a megye
választópolgárainak közösségét illeti meg.
 a megyei és a települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony, azok alapjogai
egyenlők és a kölcsönös érdekek alapján együttműködnek.
 a megyei önkormányzatok jellegüket tekintve specializált szervek, az önkormányzati
rendszer szubszidiárius, kisegítő-kiegészítő elemei, amelyek alapvető rendeltetése a
körzeti jellegű közszolgáltatások ellátása volt. 47
Ezen a képleten, kifejezetten pedig az utolsó jellemzőn hozott változást a 2010 utáni időszak,
ami új szerepkörrel és immár hivatalosan is speciális feladat- és hatáskörrel ruházta fel a
megyéket. Amint azt a tanulmány korábbi részeiben leírtam, számos olyan elem van az új
önkormányzati törvényben, ami a szakmai anyagokban már korábban megfogalmazódott. Ilyen
szempontból az Mötv. által intézményesített megyei önkormányzati szerepkör nem előzmények
VEREBÉLYI Imre (szerk.): Az önkormányzati rendszer magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 1999, 19.
47
Vö. ÁRVA – BALÁZS – BALLA – BARTA –VESZPRÉMI: Helyi önkormányzatok. Egyetemi tankönyv, Debreceni
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, 215-216.
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nélküli. Ugyanakkor meglátásom szerint a rendszerváltáskor kibillent arányok továbbra sem
álltak helyre, közigazgatásunk középszintje aszimmetrikus maradt.
A 2008-2009-es gazdasági pénzügyi válság, valamint más nemzetközi krízisek generálta
problémák miatt az európai országok többségében, így Magyarország területi szintjén is
átalakításokra került sor. A középszintű feladat- és hatáskörök átrendezésének végpontjában
jellemzően a kormányok területi képviseletének erősítése, valamint a területi léptékű gazdaságitársadalmi-ökológiai reálfolyamatok hatékonyabb befolyásolása áll. Ennek érdekében újfajta
munkamegosztás és kooperáció alakul ki az állami szervek és önkormányzatok között. 48 A
területi szint tehát nem veszít jelentőségéből.
Az idehaza 2010-ben megkezdődött átalakítások az eredményesebb válságkezelés érdekében
az állam megerősítését, ennek folyományaként pedig elsődlegesen a központi akarat
hatékonyabb területi megjelenítését célozták.49 Ennek a központosítási törekvésnek azonban
nem a területi önkormányzatok, hanem a központi kötődésű dekoncentrált államigazgatási
szervek felelnek meg leginkább. Az államreform lépései azt tükrözik vissza, hogy a döntéshozók
fordítottak a rendszerváltás forgatókönyvén. Ez alkalommal az önkormányzatok helyett az
államigazgatást preferálták, a települési szint helyett pedig a területit helyezték előtérbe. Bár a
középszinten megindult egy integrációs, visszarendeződési folyamat, a 2010-es állam- és
közigazgatási reform során a megyei önkormányzatok nem a településekhez képest szorultak
háttérbe, hanem a középszintű államigazgatáshoz viszonyítva. A közigazgatási feladatok
mozgatása ugyanis tipikusan egy irányba zajlott, az önkormányzatok felől az államigazgatásba.
Miután most sem került sor középszinten érdemi feladat- és hatásköri keresztmozgásra, a
recentralizáció velejárója volt az államigazgatás horizontális bővülése (fővárosi megyei
kormányhivatalok felállítása és az integrált szakigazgatási szervek számának gyarapodása) és
vertikális elmélyülése (járási igazgatás rehabilitációja), ami oda vezetett, hogy a közigazgatás
területi szintjén masszív állami túlsúly alakult ki.
A megyei önkormányzatok sem a területi államigazgatástól, sem a települési
önkormányzatoktól nem kaptak érdemi feladatokat. Bár a terület- és vidékfejlesztés, valamint
az ezekkel összefüggő koordináció megyei (illetve fővárosi) gyakorlata még csak most
formálódik, a megoldás egyértelművé teszi, hogy a gazdasági-társadalmi reálfolyamatok
érdemi befolyásolása útján a főpolgármester, a közgyűlési elnökök, valamint a megyei jogú
városok polgármesterei a területi léptékű irányítás fontos szereplői lettek.50
Az Mötv. 27. § (1) bekezdése nyomán Magyarországon a megyei önkormányzat, mint
középszintű önkormányzat hivatalosan is speciális hatáskörű szerv lett. Ez nem egyedülálló
Európában, ugyanakkor nem nevezhető általánosan bevett megoldásnak sem, mivel a területi
közigazgatásnak nincs egységes, valamennyi államra kiterjedő alakzata. Az kétségtelen, hogy
az Európai Unió hatására az elmúlt évtizedekben a tagállamok igyekeztek olyan középszintet
kialakítani, ami képes a leghatékonyabb hozzáférést biztosítani az EU intézményeihez,
forrásaihoz. A területfejlesztés legutóbbi reformja során ez bizonnyal meghatározó szempont
volt. Az is egyértelmű, hogy a középszintet nem lehet önmagában csak a megyei
önkormányzatok, vagy a területi államigazgatás irányából átalakítani. A középszint
differenciált rendszerében az arányok és szerepek helyes összhangját kell felállítani, ami
álláspontom szerint még várat magára.

Vö. BALÁZS: A közigazgatás változásai Magyarországon… i.m. 25.
Magyary Program 2011-es változat 25-26.
50
Vö. 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról,
valamint a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm.
határozat módosításáról
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Bátyi Emese: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szerepe a tudományos
minősítés rendszerében*
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár
Társ-témavezető: Dr. Bragyova András egyetemi tanár
1. Bevezető gondolatok
Magyary Zoltán gondolatait idézvén: „A tudományos kutatás és a felsőoktatás az egyes
tudósoknak legszemélyesebb munkája. Van azonban a tudományos munkának számos olyan
feltétele, amit azok egyenkint nem tudnak maguk számára megszerezni, hanem csak együttes
munkával, a szervezettség erejével biztosíthatnak maguknak. Ezeknek a szellemi és anyagi
feltételeknek a megteremtése minden állami tudománypolitikának is a tulajdonképeni feladata,
de e tekintetben maguknak a kutató tudósoknak szolidaritása és szervezetekbe való tömörülése
és együttes munkája nélkülözhetetlen.”1
2. A PhD képzés bevezetése Magyarországon
Magyarországon az 1990-es évek elején merült fel az az igény, hogy az egyetemi diplomát
követő tudományos fokozat megszerzése is a felsőoktatás kereteiben történjék, és az egyetemek
visszakapják az 1949-ben elvett tudományos fokozat odaítélési jogukat. Ezt a lépést a magyar
felsőoktatás európai harmonizációjának szándéka is indokolta. 2 Az Európai Egyetemek
Szövetsége (ma European University Association) csak olyan felsőoktatási intézményeket
ismert el egyetemként, melyek doktori képzést is folytatnak, és doktori fokozat odaítélésére
jogosultak. A Magyarországon akkoriban meglévő „kisdoktori” (tudományos) fokozatot sokan
nem tekintették igazán ekvivalensnek a nyugat-európai egyetemek által adományozott PhD
fokozattal. A tudományos fokozatadás jogát a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: 1993. évi Ftv.) visszaadta az egyetemek részére. Ezt követően a Magyar
Tudományos Akadémiához kapcsolódó, a Tudományos Minősítő Bizottság szervezésében
megszerezhető kandidátusi fokozatot a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény (a továbbiakban MTA törvény) megszüntette, továbbá a „tudomány doktora” fokozat
helyett „A Magyar Tudományos Akadémia doktora” címet vezette be. Mindennek
eredményeként az egyetemek lehetőséget kaptak arra, hogy szándékaik szerinti doktori
programokat létesítsenek, doktori képzéseket indítsanak.3 Az 1993. évi Ftv. az MTA törvénnyel
együtt átalakította a tudományos minősítés rendszerét. Az egyetlen tudományos fokozatként az
egyetemekre telepítette a PhD-t, azt iskolarendszerű képzéshez kötötte. Az akadémiai
doktorátus a Magyar Tudományos Akadémia által adományozható címmé vált, ami nem
jogszabályi feltétele egyetemi beosztásoknak. Az 1993. évi Ftv. azért is különleges pontja az
intézményrendszer átalakulásának, mert Magyarországon korábban sohasem szabályozta külön
törvény a felsőoktatást. A jogszabály széles szakmai konszenzussal jött létre, így lényegében
összegezte a rendszerváltozás igényeit, kompromisszumait. Biztosította az intézményi
autonómiát, célul tűzte ki a tanszabadság, a rugalmas képzési rendszer kialakítását. Az
* „A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a
TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt
projekt keretei között valósult meg”.
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intézmények belső életét a demokratikus döntéshozatal szabályai szerint rendezte. Az oktatási
kormányzat fennhatósága alá helyezte az agrár és egészségügyi felsőoktatást is. 4
A felsőoktatás legmagasabb szintje a PhD képzés bevezetése áttörést hozott a magyar
felsőoktatás és tudományos képzés egészében.
3. A hallgatói létszám radikális emelkedése és a képzés minősége
Az 1980-as évek második felében évente csak néhány ezerrel emelkedett az egyetemek és
főiskolák hallgatói összlétszáma, ám 1990 után már radikális expanziónak lehetünk szemtanúi
ezen a téren. 1990 és 1997 között megduplázódott a hallgatói létszám, és a növekedés utána
sem állt le.5
A hallgatói létszám radikális emelkedésével szemben egyetlen érdemi fenntartás fogalmazódott
meg: a képzés minőségének védelme. A felsőfokú képzés minősége, annak garanciái ugyanis
az európai és amerikai felsőoktatás egyik legfontosabb témája volt. Nem véletlen, hogy
nemzetközi keretek között is állandó volt az egyeztetés minderről, pl. a felsőoktatás
minőségügyével foglalkozó nemzeti szervezetek nemzetközi hálózatában, INQAAHE
(International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education), az Európai Unió
felsőoktatás minőségbiztosító szervezeteinek hálózata, ENQA (European Association of
Quality Assurence Agencies), és az európai egyetemek és rektori konferenciák szövetségének
minőségügyi bizottságában.6 Ezen intézmények mellett számos szakmai akkreditáló szervezet
is létezett. A minőségbiztosítás nemzeti szabályozásai ugyanakkor gyökeresen eltértek
egymástól, de a cél közös volt, a felsőoktatási képzés minőségének felsőoktatási
intézményektől független, külső, objektív megítélése és ennek kommunikálása a felhasználók,
jelentkezők számára. Ezt a hagyományosan állami irányítású kontinentális európai
felsőoktatásban minisztériumi feladatnak tekintették, míg Angliában az autonóm egyetemek és
főiskolák inkább fogadták el a minőségbiztosítás független kiépítését. Az ügynökségi forma az
USA-ban működött a legteljesebben, ahol maguk a képző intézmények állították fel és
függetlenítették maguktól ezeket az irodákat.7
Félő volt azonban, hogy a doktoráltatási jog visszakerülése az egyetemekre jelentős minőségi
romlással jár. Ezért a Magyar Rektori Konferencia már 1991-ben szorgalmazta, hogy a
doktoráltatási jog valamilyen formában minőségi kritériumokhoz legyen kötve. 8 A doktori
programok létesítéseinek, a doktori képzések indításának megalapozottságának és a mögöttük
lévő személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének vizsgálatára egy szakértői testület
létrehozásáról rendelkezett az 1993. évi Ftv. Ezzel lényegében egy közös autonóm szervezetbe
delegálta az egyetemek doktori képzési és fokozatszerzési jogának megítélését. E szervezet
létrehozása szinkronban volt néhány más európai ország intézkedéseivel is, a felsőoktatás
minőségének vizsgálatára sorra alakultak független külső értékelési, illetve akkreditációs
szervezetek. A minőség kérdése a felsőoktatásban is előtérbe került. 9 Az 1993. évi Ftv. erre
hozott egy követő szabályozást. Feladatul tűzte ki a teljes magyar felsőoktatás minőségi
hitelesítését, intézményeinek és szakjainak átvilágítását. 10
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4. Az akkreditációs szervezet létrejötte és szerepének változása
Az érdekcsoportok és felsőoktatási törekvések megjelenítésének két intézmény kínált
elsődlegesen fórumot: a Magyar Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási és Tudományos
Tanács. A Magyar Akkreditációs Bizottságban egyértelműen az intézményvezetői elit kapott
lehetőséget az intézményrendszeri struktúra kontrolljára. Mindazonáltal működését, hatáskörét
a mindenkori törvényi rendelkezések határozták meg, és a szabályozás változása mutatja
felsőoktatás-politikai súlya változásait is.11
A Magyar Akkreditációs Bizottság 1992. november 12-én Ideiglenes Országos Akkreditációs
Bizottságként jött létre. Tagságát a felsőoktatási intézmények és a Magyar Tudományos
Akadémia képviselői jelölték és a művelődési és közoktatási miniszter nevezte ki. Az
Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság elsődleges feladata az egyetemek által beadott
doktori (PhD) pályázatok elbírálása volt. A technikai, operatív ügyekben való egyeztetés céljára
ezzel egyidejűleg létrehozta az egyetemek doktori tanácsainak elnökeiből álló Ideiglenes
Országos Doktori Tanácsot, mely 1994-ben véglegessé vált, és egyúttal felállította Nemzetközi
Tanácsadó Testületét, kilenc nyugat-európai és amerikai taggal.
Az 1993. évi Ftv. szeptember 1-jén lépett hatályba és ezzel törvényesen megalakulhatott az
Országos Akkreditációs Bizottság, mint a felsőoktatásban folyó képzés és tudományos
tevékenység színvonalának folyamatos ellenőrzésére és minősítés elvégzésére hivatott
szervezet. 1994. január 1-jei hatállyal a felsőoktatási intézmények és a kutatási szféra javaslatai
alapján, a művelődési és közoktatási miniszter előterjesztésére, az Országos Akkreditációs
Bizottság tagjai megkapták háromévi időtartamra szóló megbízásukat. Az 1994. év az
Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság munkájának lezárásával és az Országos
Akkreditációs Bizottság munkarendjének és szervezetének kialakításával telt el. Véglegesítette
a doktori tanfolyamok pályázataival kapcsolatos állásfoglalásokat, bekapcsolódott a
felsőoktatás átalakulásának folyamatába. Kidolgozta az 1993. évi Ftv.-ből ráháruló
kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásokat, ajánlásokat tett és elindította a próbaakkreditációt. 12
Doktori programok indításának engedélyeztetéséhez az intézményeknek 1993-ban kellett
pályázatokat benyújtaniuk az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottsághoz. Az eljárások
lezárulta után az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság két fajta pozitív döntést hozott:
az „A” jelű akkreditációval a pályázó csoport megkapta az ideiglenes jogot doktoranduszok
felvételére, doktori programok tartására és majdani doktoráltatásra, a „B” jelű programok csak
képzést nyújthattak, önálló fokozatadási joguk nem volt. A pozitív elbírálás alá esett
programokon egyelőre még ideiglenes joggal, de megkezdődött a doktori képzés. Az Országos
Akkreditációs Bizottság kisebb módosítással elfogadta az ideiglenes akkreditációkat. Mindezek
eredményeként több mint ezer doktorandusz iratkozhatott be a programra. A rendszer lehetővé
tette a határon túl élő magyar fiatalok bekapcsolódását is a doktori programokra és más külföldi
hallgatók is jelentkezhettek. Az Országos Akkreditációs Bizottság 1994 folyamán dolgozta ki
a doktori pályázatok végleges akkreditálására szóló felhívás szövegét. Doktori program csak
egyetemen és olyan tudományágban volt szervezhető, amelyen az egyetem alapképzést vagy
másoddiplomás képzést folytatott. Az oktatókkal szemben két fontos kitétel szerepelt:
többségüknek a pályázó egyetemmel közalkalmazotti viszonyban kellett állniuk, a
programvezetőknek megfelelő tudományos minősítéssel kellett rendelkezniük. 1994-ben
beindult a posztgraduális képzés a művészeti felsőoktatási intézményekben is, az Országos
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Akkreditációs Bizottság a művészeti mesterképzési 13 programok szervezésére külön pályázatot
írt ki. Ezt a képzés eltérő formája (az egyéni képzés hangsúlyosabb) mellett főként az indokolta,
hogy ezeken az egyetemeken a mesterfokozat (DLA) lett a doktori fokozat (PhD) megfelelője.
A doktori programokat 2000-ben iskolákká szervezték át. A doktori iskolák akkreditációja
2002-ben zárult le.14 1993-ban ideiglenesen, majd 1994-től végleges akkreditációval
megindulhatott az új típusú magyar doktori képzés.15
Az 1993. évi Ftv. módosítását a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI.
4.) OGY határozat tette szükségessé, amely a fejlesztés kitüntetett értékeit a következőkben
sorolta fel: minőség, nyitottság, szabad választás, az esélyek kiegyenlítődése, méltányos
tehermegosztás, elszámolhatóság és hatékonyság, a társadalmi-gazdasági szféra és a
felsőoktatás kapcsolatának erősítése, autonómia, versenysemlegesség.16 Az OGY határozat
kimondta, hogy az irányelvekben megfogalmazott célokat az 1993. évi Ftv. 1996. április 30-ig
történő módosításával kell elérni, és egyben a módosítással meg kell határozni az egymáshoz
illesztett képzési szintek rendszerét, mely a főiskolai és az egyetemi képzés eltérő jellegének
megtartásával tartalmazza az egyszintű főiskolai és a többszintű egyetemi alapképzést, az
egyetemi és főiskolai posztgraduális továbbképzéseket, valamint a doktori (PhD) képzést.
Fontos kérdésként kezelte a minőségi fejlesztést, melynek eszköze a felsőoktatás szakmai
autonómiájának és a felhasználói érdekeknek az együttes érvényesítése az akkreditáció
folyamatában, valamint a programakkreditáció és az intézményi akkreditáció elvi elválasztása.
Célként tűzte ki, hogy a minőséget tanúsító akkreditáció mellett ki kell építeni a felsőoktatáson
belül az autonóm módon működő minőségbiztosítási rendszereket, az eljárásokat a nemzetközi
követelményekhez igazítva, és az akkreditációs szervezetekbe be kell vonni a szakmai
testületeket (a kamarákat, a tudományos és művészeti társaságokat) és a munkaadói szféra
képviseleteit is. Képzési területenként kell kialakítani a programakkreditációban alkalmazott
egységes standardokat, azaz a képesítési követelményeket és egyben az intézményi
akkreditáció országos minősítési követelményeit.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXI. törvény
rendelkezése értelmében 1996. szeptember 1-jétől az Országos Akkreditációs Bizottság
Magyar Akkreditációs Bizottság néven működött 2006. június 30-áig és a módosítás
értelmében a törvényi meghatározásába az ellenőrző és minősítő funkciója mellé bekerült a
felsőoktatás minőségbiztosítását támogató funkció is. A Magyar Akkreditációs Bizottság –
mint testület – részletes feladatait a Kormány a Magyar Akkreditációs Bizottság szervezetéről,
működéséről és az akkreditációs eljárás alapvető szabályairól szóló 66/1997. (IV. 18.) Korm.
rendeletben szabályozta. A Magyar Akkreditációs Bizottság a programakkreditáció keretében
döntött a doktori programok és mesterképzések indításáról, vizsgálhatta a doktori képzés és a
habilitáció színvonalát intézmények vagy tudományágak szerint, és nyilvános, országos
habilitációs és doktori nyilvántartást vezetett.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény értelmében 2000-ben az 1993. évi Ftv.
újra módosításra került. A módosítás értelmében a Magyar Akkreditációs Bizottság feladata
bővült a felsőoktatásban a képzés és a tudományos tevékenység minőségének hitelesítésével és
A 2005. évi Ftv. és az Nftv. a művészeti területen szerzett DLA fokozatra felkészítő képzést már művészeti
doktori képzésnek nevezi, mivel a Bolognai folyamat alapelveinek bevezetésével a mesterképzés a felsőoktatás
második képzési ciklusát Master (MA) jelöli, így az azonos elnevezések félreértésekhez vezetnének. Az 1993. évi
Ftv. mesterképzés alatt még a művészeti tudományos képzést értette.
14
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a minősítés elvégzésével, az egyes felsőoktatási intézményekben a képzés és a tudományos
tevékenység színvonalát nyolcévenként már nem csak értékelte, hanem hitelesítette is, azaz
akkreditálta. A Magyar Akkreditációs Bizottság – mint már szakmai testület – részletes
feladatait a Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről szóló 199/2000. (XI. 29.) Korm.
rendelet szabályozta. A rendelet értelmében a Magyar Akkreditációs Bizottság feladatköre
ismét bővült, az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kérésére véleményt
nyilvánít az egyetemi, illetve főiskolai tanári munkakörre pályázók megfelelőségéről.
A 2006. március 1-jén hatályba lépett felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: 2005. évi Ftv.) jelentős változást hozott nemcsak a Magyar Akkreditációs
Bizottság, hanem az egész felsőoktatás rendszerében. A Bologna-rendszer szerinti többciklusú
képzés17 bevezetéséből adódó feladatok mellett, a Magyar Akkreditációs Bizottság jogi
státuszának megváltozásából eredő átalakulás, valamint a feladatok egy részének változása is
jelentős kihívás elé állította a Magyar Akkreditációs Bizottságot.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot (a továbbiakban: MAB) – mint szakértői
testületet – a 2005. évi Ftv., valamint a felhatalmazása alapján kiadott, a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet hozta létre 2006. július 1jétől, mint a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység
minőségének értékelésére, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének
vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testületet, mely jogi személyiséggel
rendelkező, közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedő közhasznú szervezet lett.
A rendelet kimondta, hogy a MAB a szakértői feladatai ellátása érdekében szakértői véleményt
készít a felsőoktatási intézmény, a regisztrációs központ, a miniszter felkérésére, valamint
hivatalból.18 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. évi
CXXXVIII. törvény értelmében 2010. januártól a 2005. évi Ftv. a következőképpen módosult:
a MAB az intézmény és programakkreditáció keretében a felsőoktatásban folyó képzés,
tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint az
intézményi minőségfejlesztési program fejlesztése érdekében tett intézkedések
megvalósulásának külső értékelésére és nyomon követésére létrehozott független, országos
szakértői testület. A törvény tehát szakértői testületként definiálta a szervezetet. Mivel a MABnak az igazgatási feladatain kívül semmilyen más feladata nincs, ezért joggal tekinthetjük sui
generis közigazgatási szervnek, a ma legszélesebb körben oktatott közigazgatási jogi tankönyv
alapján az államigazgatási alrendszer részeként ún. quasi autonóm államigazgatási szerv. 19
2011. december 23-án az Országgyűlés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) elfogadásával megteremtette a felsőoktatás minőségi fejlesztésének
jogszabályi alapját. Az Nftv. szerint átalakult a MAB funkciója. A MAB közreműködik a
felsőoktatással kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra, amelynek
keretében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) felkérésére, mint szakértői testület
szakvéleményt ad. Az Nftv. 70. § (1) bekezdése kimondja, hogy a MAB a felsőoktatásban folyó
képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének
ellenőrzését, biztosítását és értékelését is elősegítő országos szakértői testület, amely e
törvényben szabályozott módon közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos
eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra. A MAB működésére vonatkozó részletes
szabályozást a felsőoktatási minőségértékelés és- fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012.
(II. 22.) Korm. rendelet tartalmazza. Eszerint a MAB jogállását tekintve közhasznúsági bírósági
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nyilvántartásba vétel nélkül, közhasznú szervezet. Így működésére az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései irányadók az Nftv. keretei
között.20
A tudományterületek meghatározását az Nftv. 108. § 46. pontja tartalmazza. 21 Minden doktori
iskolának tudományterületi, tudományági besorolása van. A tudományterületek
tudományágakra tagozódnak, az Nftv. szerinti nyolc tudományterület legtöbbje olyan sok
tudományágat ölel fel, hogy csakis a tudományágak és a mesterképzési szakok tartalmi
megfeleltetése alapján lehet hozzárendelést végezni. Ennek érdekében alakította ki a MAB a
tudományágak és mesterképzési szakok kölcsönös megfeleltetési rendszerét. A Magyar Rektori
Konferenciával egyetértésben a magyar felsőoktatásban, a doktori képzésben érvényes
tudományági rendszert jelenleg a MAB 2012/7/III/9. számú határozata tartalmazza, 22 és olyan
szabályozást alakított ki, hogy minden tudományágban legyen lehetőség a magyar
felsőoktatásban doktori képzésre, a tudományos utánpótlás nevelésére.23
5. A MAB szakértői tevékenysége
A MAB honlapján megtalálható hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:
SZMSZ) értelmében MAB Testülete a szervezet legmagasabb szintű döntéshozó, illetve
javaslattevő szerve. A MAB Tanácsadó testületei a Nemzetközi Tanácsadó Testület és a
Magyar Tanácsadó Testület. A MAB Testülete a döntéseinek előkészítésére bizottsági
rendszert működtet. A döntés-előkészítő szervezeti egységek bizottságok, illetve kollégiumok
lehetnek. Állandó bizottságok a szakbizottság, melynek feladata többek között a doktori iskola
létesítése vagy megszüntetése keretében végzett véleményezés, az egyetemi tanári pályázatok
véleményezése, és állandó bizottság a kollégium. A MAB a doktori iskolák létesítésének és
működésének véleményezésére, a doktori iskolák minőséghitelesítésére, valamint az egyetemi
tanári munkaköri címre pályázó személyek pályázatainak véleményezésére Egyetemi Tanári és
Doktori Kollégiumot (a továbbiakban: EDK) működtet. Az EDK a MAB véleményező,
javaslattevő, döntés-előkészítő bizottsága. Az EDK közreműködik a doktori iskolákra és a
doktori képzésre vonatkozó és az egyetemi tanári kinevezéshez benyújtott pályázatok bírálati
szempontrendszerének kialakításában, valamint annak háromévenkénti felülvizsgálatában. A
MAB Eseti bizottságai a látogató bizottság és az ad hoc bizottság. A felsőoktatási
minőségértékelés és- fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 21. §
értelmében a MAB bírálati szempontrendszerét honlapján, valamint a minisztérium hivatalos
lapjában közzé kell tenni.
Ki kell emelni, hogy az a szabályozás, amely szerint a doktori iskola létesítésével,
átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos eljárásokban – a meghatározott feltételek megléte
esetén, a Ket. rendelkezéseinek alkalmazásával – a Hivatal jár el, új eleme az Nftv.-nek 2012.
szeptember 1-jét megelőzően a 2005. évi Ftv. hatálya alatt a közigazgatási hatósági eljárásban
történő engedélyezés nem volt szükségszerű eleme a létesítés, átalakulás folyamatának. Az
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság alapító okirata. Oktatási és Kulturális Közlöny, 2013. július
22., V. évfolyam, 14. szám, 3699.
21
Ennek megfelelően a tudományterületek a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a
műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a
művészetek.
22
Tudományágak vs. mesterszakok rendszere doktori iskolák létesítéséhez, a MAB 2012/7/III/9. sz. határozata.
http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=894&lang=hu (2013.
11. 25.)
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A MAB elnökének levele a rektorokhoz a doktori iskolák új szabályozásáról.
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=41 (2013. 11. 26.)
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Nftv. értelmében 2012. szeptember 1-jétől változott a MAB véleményezési eljárások
lebonyolítási rendje. Az egyetemi tanári pályázatok véleményezésének kivételével minden más
véleményezési eljárást a Hivatalnál kell kezdeményezni, a Hivatal látja el a felsőoktatási
intézmények létesítésével, nyilvántartásba vételével, tevékenységének megkezdésével és
módosításával, a nyilvántartásban bekövetkezett változások vezetésével, a nyilvántartásból
való törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Az Nftv. 67. § értelmében a Hivatal jár el
többek között a doktori iskola létesítésével, megszűnésével kapcsolatos ügyekben. Ezen
eljárásban a Hivatal köteles beszerezni a MAB szakvéleményét. Kimondja az Nftv., hogy a
Hivatal a doktori iskola létesítésével, megszűnésével kapcsolatos eljárásban megfogalmazott
MAB szakértői véleményhez kötve van – biztosítva ezzel a felsőoktatás szakmai, tudományos
kérdésekben való kormányzati igazgatástól való, függetlenségét – és a Hivatal döntésével
szemben előterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja el. A Hivatal, illetve a miniszter
döntéseinek meghozatalához független szakértői véleményt is beszerezhet, illetve nemzetközi
összehasonlító tanulmányokat készíttethet. A felsőoktatási minőségértékelés és- fejlesztés
egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése értelmében a
MAB a doktori iskola létesítési eljárásban meghatározott szakvélemény elkészítése során azt
vizsgálja, hogy bírálati szempontrendszerében meghatározott feltételeknek a felsőoktatási
intézmény, képzés és doktori iskola megfelel-e. Az SZMSZ értelmében a közigazgatási
hatósági eljárás keretében a doktori iskola létesítésének véleményezési eljárására vonatkozó
egyedi szabályok szerint a MAB a doktori iskola létesítésének véleményezését a
www.doktori.hu adatbázis (a továbbiakban: doktori adatbázis) segítségével végzi. A doktori
adatbázis kezelője létrehozza az új iskola adatlapját, majd az intézmény feltölti a szükséges
adatokat az adatbázisba. A doktori iskolák létesítésére irányuló kérelmek véleményezésére a
doktori iskola tudományága szerint illetékes szakbizottság vagy – több tudományterületre
kiterjedő kutatási területű doktori iskola esetén – szakbizottságok és az EDK illetékes. Emellett
a tudományterület szerint illetékes szakbizottság vagy szakbizottságok is beszereznek egy-egy
külső bírálatot, és a bizottsági véleményezés szabályai szerint az ezen bíráló által készített – és
az EDK által beszerzett – bírálatot felhasználva véleményezik a létesítési beadványt, illetve a
doktori szabályzatot. A szakbizottság a javaslatait az EDK elé terjeszti. Az EDK a jogszabályok
és a MAB bírálati szempontrendszere alapján alakítja ki véleményét. Az EDK részletesen csak
azokról a törzstagokról folytat vitát, akik legalább egy nem támogató véleményt kaptak a külső
bírálóktól vagy a szakbizottságtól, valamint akinek esetében a vitát az EDK valamelyik tagja
szükségesnek tartja. Az EDK véleményét közvetlenül terjeszti a Testület elé. A Testület a
doktori iskola tudományágáról vagy tudományágairól is állást foglal. A doktori iskola
létesítésének véleményezésére vonatkozó kérelemről, az EDK javaslata alapján, a MAB
Testülete – testületi határozat formájában – ad szakértői véleményt, amely lehet támogató vagy
nem támogató. A határozat szövege a doktori adatbázis nyilvános felületén megjelenik. A
doktori iskolák működésével kapcsolatos részletes szabályokat – a vonatkozó jogszabályok
keretei között megállapított – A doktori iskolák létesítésének és működésének követelményei
című, a MAB honlapján is közzétett dokumentum tartalmazza. A további eljárási szabályokat
a Doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárás című dokumentum tartalmazza.
Az Nftv. 69. § és a felsőoktatási minőségértékelés és- fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 25. § értelmében a MAB egyéb (nem közigazgatási hatósági)
szakmai tevékenysége keretében a felsőoktatási intézmény rektora, vagy a miniszter részére
szakértői véleményt készít az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatban.
A felsőoktatási intézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el
javaslatát az egyetemi tanári kinevezésre, melyet a szakértői véleménnyel együtt megküld a
felsőoktatási intézmény fenntartójának. A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a
rektor javaslatát a MAB szakértői véleményével és a saját álláspontjának ismertetésével együtt
megküldi a miniszternek. A miniszter beszerzi a MAB újabb szakértői véleményét abban az
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esetben, ha a felsőoktatási intézmény rektorának javaslata nincs összhangban a MAB szakértői
véleményében foglaltakkal. Ha a rektor javaslata és a MAB szakértői véleménye összhangban
áll, a miniszter kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. Ha a rektor
javaslata és a MAB szakértői véleménye nincs összhangban, a miniszter mérlegelheti, hogy
kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést. A szakértői vélemény kialakítása során
vizsgálja, hogy a pályázó a pályázatban foglaltak alapján megfelel-e az egyetemi tanári
munkakörben történő alkalmazás az Nftv. 28. § (5) bekezdése szerinti feltételeinek. Az
egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatos eljárásban a szakértői véleményt
a MAB Testület fogadja el. A MAB Felülvizsgálati Bizottsága a miniszter megkeresésére
felülvizsgálati eljárás keretében szakértői véleményt készít az egyetemi tanári pályázatról. Az
egyetemi tanári pályázatok véleményezési eljárásában a pályázatokhoz a két külső bírálatot –
az MTA doktora címmel rendelkező pályázó esetében az egy külső bírálatot – az illetékes
szakbizottság szerzi be. Az egyetemi tanári pályázatok bírálói csak egyetemi tanárok lehetnek.
Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos bizottsági állásfoglalást titkos szavazással, a
jelenlevő tagok egyszerű többségének támogatásával kell meghozni. Az EDK és a
szakbizottságok a jogszabályok és a MAB bírálati szempontrendszere alapján alakítják ki
véleményüket. A kollégium az egyes tudományágak, szakterületek közötti harmonizációra is
tekintettel, a bírálók és a szakbizottságok véleményének figyelembevételével hozza meg
pályázatonként a javaslatát.
Az SZMSZ-ben foglaltak szerint a MAB egyéb (nem közigazgatási hatósági) tevékenysége
keretében látja el a doktori iskolák akkreditációját. Ennek keretében a doktori iskolák
működésének személyi és infrastrukturális feltételeit vizsgálja, a doktori iskolákban folyó
képzés és tudományos kutatás, illetve alkotómunka értékelését és mindezek révén a doktori
iskolák minőségének hitelesítését (akkreditációját) végzi bírálati szempontrendszere alapján. A
doktori iskola akkreditáció eljárási szabályai szerint a MAB a miniszter vagy a Hivatal
felkérésére végzendő minőséghitelesítés vagy minőségértékelés, valamint a működési
engedélyek felülvizsgálata keretében végzendő szakértői véleményezés hatékony
megszervezéséhez a doktori iskolák vizsgálatának megkezdése előtt ütemezési tervet készít. A
MAB az ütemezése szerint értékelésre soron következő doktori képzést folytató intézményeket
értesíti az akkreditáció megindításának tényéről és az érintett intézmények főbb teendőiről. A
doktori iskola akkreditáció eljárási szabályai – eltérő rendelkezés hiányában – megegyeznek a
doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárás szabályaival. A doktori iskola
akkreditáció során az illetékes szakbizottság vagy az EDK javaslatára a MAB Testülete
helyszíni vizsgálatot is elrendelhet. A Látogató Bizottság, a szakbizottságok, valamint a
kollégium a jelentésében, illetve előterjesztésében doktori iskolánként és törzstagonként
akkreditációs javaslatot ad, értékelést készít, valamint az adott doktori képzés minőségének
fejlesztésére javaslatokat fogalmaz meg. A MAB határozatával elfogadott akkreditációs
értékelést a MAB megküldi az eljárás kezdeményezőjének és az érintett felsőoktatási
intézménynek. A határozat nyilvános, és a doktori adatbázisban, valamint a MAB TIR-ben24
elérhető. A „nem felelt meg” minősítésű törzstagok minősítése és értékelése, a „megfelelt”
minősítésű törzstagok értékelése csak az érintett törzstag előzetes hozzájárulásával hozható
nyilvánosságra. A MAB az intézmények tájékoztatása érdekében a doktori adatbázisban évente
ellenőrzi, hogy a doktori iskolák rendelkeznek-e a jogszabályokban rögzített működési
feltételekkel. Ha a MAB megállapítja, hogy a doktori iskola nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak, akkor a MAB elnöke felhívja az intézmény rektorát, hogy tegyen intézkedéseket
a törvényes működés helyreállítása érdekében.
Az SZMSZ szerint a felülvizsgálati eljárás szabályai tekintetében a MAB által közigazgatási
hatósági eljárás keretében kiadott szakértői vélemény ellen, és egyetemi tanári pályázatról
24
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készült szakértői vélemény ellen a MAB-nál nem lehet önálló fellebbezéssel élni. A hatósági
határozat ellen fellebbezéssel az Nftv. és a Ket. szabályai szerint lehet élni. 25
Az SZMSZ értelmében egyetemi tanári pályázat véleményezése esetén, amennyiben a
felsőoktatási intézmény rektorának a miniszter részére küldött – az egyetemi tanári munkaköri
cím adományozására vonatkozó – javaslata nincs összhangban a MAB szakértői véleményében
foglaltakkal, a miniszter az Nftv. 69. § (3) bekezdése szerint, a MAB-tól újabb szakértői
véleményt kér.
Ha azonos tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb
szakértői vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges (felülvizsgálati eljárás), azt a MAB
Felülvizsgálati Bizottsága végzi az ügyrendjében meghatározottak szerint.
A nem közigazgatási hatósági eljárás keretében megalkotott szakértői vélemény (akkreditációs,
minőségértékelési döntés) ellen az érintett felsőoktatási intézmény jogorvoslattal élhet. A
felülvizsgálati kérelmet a MAB Felülvizsgálati Bizottsága bírálja el. A MAB feladatai körében
az
intézmények
kutató-fejlesztő-innovációs
tevékenységét
elsősorban
oktatási
tevékenységükkel összefüggésben értékeli. Ennek három meghatározó aspektusa van. A
szakindítások kapcsán vizsgálja az intézményi kutatási hátteret, e tekintetben tudományos
műhelyek, hazai és nemzetközi kapcsolatok létét és eredményességét. Ugyanakkor értékeli az
egyes tárgyak felelőseinél a tárgy tematikája és az oktató tudományos tevékenysége közötti
összhangot, az oktató szakmai relevanciáját a tárgy programjához. Meghatározó súllyal értékeli
a doktori iskolák létesítésekor és működésük vizsgálatakor az iskola egészének tudományos
tevékenységét a képzési és kutatási program megalapozottságához, a tevékenység
összehangoltságát, koherenciáját, s ezen belül a törzstagok relevanciáját a kutatási programhoz,
és a törzstagok egyéni tudományos teljesítményét. Ehhez a doktori adatbázisban az iskola
képzési és kutatási tervét, a törzstagoktól pedig összegző tudománymetriai adatokat
(publikációk, hivatkozások száma stb.) kér. A MAB az egyetemi tanárok számát az intézmény
tudományos minősége egyik mércéjének tekinti.26
6. Záró gondolatok
A doktori iskolák akkreditációja és az egyetemi tanári pályázatok elbírálása során ellátott
szerepe a hazai doktorképzés egyik legfontosabb minőségi letéteményesévé teszi a MAB-ot.
Ez a két vizsgálati terület szimbiózisban él egymással, egyetemi tanárok nélkül nincsenek
doktori iskolák, doktori iskolák nélkül pedig nem indulhatnak el a fiatal kutatók azon a
tudományos pályán, amelynek egyik legmagasabb csúcsát a professzori cím elnyerése jelenti.
Az is igaz, hogy az igazán nagyformátumú egyetemi tanárok lehetnek azok, akik
iskolateremtőivé válnak saját szűkebb tudományterületüknek: náluk megkezdeni egy PhD vagy
DLA programot óriási lehetőség minden ifjú kutatónak. Ezekben a doktori iskolákban alakulhat
ki az a klasszikus mester-tanítvány viszony, amely az európai felsőoktatást évszázadokon át
jellemezte, és amely a fiatal tudósok pártfogásának, a tehetséggondozásnak a leghatékonyabb
módszere. Nem szabad elhallgatni a MAB és a doktorképzések további kapcsolódási pontjait
sem. Ezek közül a legfontosabb a testület nemzetközi akkreditációja, amely az egész magyar
felsőoktatást köti be Európa tudományos vérkeringésébe. A MAB nemzetközi akkreditációja
nélkül Magyarország nem tudna bekapcsolódni abba a globális tudástranszferbe, amelyből az
egész emberiség profitál. Mert kerüljön bárhová is a magyar doktorandusz vagy a fokozattal
A Ket. jogorvoslati rendszeréről lásd részletesen: PAULOVICS Anita: A jogorvoslathoz való jog mint alapjog a
közigazgatásban. In: Ratio Legis – Ratio Iuris Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja
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már rendelkező kutató, mégis mindenütt magyarként fogja saját alma matere hírnevét
öregbíteni.27
A MAB megalakításától napjainkig terjedő elemzését követően összegzésképpen
megállapítható, hogy az Akkreditációs Bizottság fontos szerepet játszott, illetve játszik a
tudományos minősítés rendszerében. Bár jogállása változott, a feladatkörei bővültek, az tény,
hogy a doktori programok és a doktori iskolák elismerésében, minősítésében meghatározó
befolyása volt és van. Napjainkra a testületre vonatkozó jogszabályok expressis verbis
kimondják, hogy a MAB – testületből szakmai testületté, majd napjainkra – szakértői testületté
vált, és ennek megfelelően az eljárások egy részében a Ket.-et kell alkalmaznia. Mindennek
megfelelően a véleménye, állásfoglalása is szakértői véleménnyé alakult.
A MAB eddigi tevékenységével összhangban, valamint alapvető, a megalakulásakor definiált
működéséből fakadóan a minőség értékelője, az értékelés közvetítője, továbbá elsőrendűen
támogatója, és segítője a felsőoktatási intézményeknek. Mint értékelő szervezet indirekt módon
befolyásolja a minőséget az által, hogy elvárásokat közvetít, és az ennek való megfelelés során
alakítja ki az értékelését, és teszi meg javaslatait az irányító hatóság felé. A felsőoktatás
érdekeltjeiből következik, a felsőoktatás végső fogyasztója a társadalom, ezért a MAB-nak,
mint a felsőoktatás minőségének őre, elsődlegesen a társadalom érdekeit kell(ene) képviselnie!
Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a MAB-nak közvetlenül az Országgyűlés felügyelete alá
kellene tartoznia, minden mástól függetlennek kellene lennie! (Ebből az is kellene, hogy
következzék, hogy a MAB-nak szoros kapcsolatban kellene lennie a társadalom „igazi”
képviselőivel.28
Ha a MAB „jövőjére” tekintünk, megállapíthatjuk, hogy az határozza meg, hogy mikor és
mennyire lesznek képesek a magyar felsőoktatási intézmények arra, hogy saját
minőségbiztosítási rendszerük garantálja a törvény előírásainak és a társadalom elvárásainak
megfelelő, nemzetközileg is elismert oktatási, kutatási, gazdálkodási, intézményszervezési és
irányítási színvonalat, vagyis, amikor az érdek és az érték folyamatos egyensúlya házon belül
biztosítható lesz. Ekkor a MAB már csak ezt az intézményi minőségbiztosítási rendszert kell,
hogy vizsgálja, értékelje. Ahogy most egy nemzeti akkreditációs ügynökség (pl. a MAB)
nemzetközi értékelésének pozitív eredménye azt jelenti, hogy az adott ügynökség által
akkreditált intézményeket a többi európai ügynökség is ekként fogadja el, úgy vehetik át a
jövőben fokozatosan az egyes felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási szervezetei a MAB
feladatát a programakkreditációs területeken.
A célt már most meg lehet és kell fogalmazni, de ezzel együtt bizton mondható, hogy a MABnak még hosszú éveken át meghatározó szerepe lesz a magyar felsőoktatás minőségének
biztosításában.29
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Görög Dóra: Az Európai Unió jogfejlesztő politikájának 21. századi kihívásai
– a környezetvédelem és kisebbségi jogok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Szabó Marcel egyetemi docens
“Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a
világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe
vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm.”1
Bevezető gondolatok – Mérföldkövek az Európai Unió kisebbségvédelmi politikájában
Kisebbségek, kisebbségvédelem, kisebbségi jogok. Létező entitások, egy mára létező
jogterület, hivatkozott és egyre szélesebb körben elismert jogok. A kisebbségvédelem, a
fejlődését tekintve egyre nagyobb ugrásokat tett meg, és halad a felnőtté válás útján.
Az 1990-es évek után a kisebbségek helyzete előtérbe került Európában. Az Európai Unió
jogfejlődésében is fellelhetők a csírái, míg az 1990-es évek előtt nemcsak, hogy nem
beszélhettünk a jogterület létéről, de még csak kisebbségi jogokról sem.
Az Európai Unió kezdeti célkitűzései között még csak fel sem merült a kisebbségpolitika.
Évtizedek teltek el, amíg e téma napirendre kerülhetett. Az “uniós kisebbségvédelmi politikát”
több szakaszon is nyomon követhetjük. Az első szakasz az 1950-es évektől 1980-as évekig
terjedő időszak, melyből még hiányzott a kisebbségi politika.
Az 1980-as években azonban először az Európai Parlament emelte fel hangját a kisebbségek
védelmét illetően, bár ez még gyenge lábakon állt.
Az Európai Parlament állásfoglalásokkal kívánt e területre hangsúlyt tenni, noha ez sokszor
eredménytelen maradt, és sem az Európai Bizottság, sem az Európai Tanács részéről nem kapott
visszhangot. Több jelentés is készült a Parlament védnöksége alatt, de mivel mélyreható
eredményei nem lettek, csupán soft law jellegű normákról beszélhetünk, ezért ezt az időszakot
“idealista” korszaknak” nevezhetjük, Gabriel N. Toggenburg kifejezésével élve.
Az idealista korszak tartalmazott olyan törekvéseket, melyek alapjaivá válhattak a
kisebbségvédelmi politikának. A Jogi Ügyek Bizottsága, a Kisebbségi Jogi Charta
megteremtését tűzte ki célul. A jelentéstevő Alfons Goppel volt, a róla elnevezett Goppel –
jelentés azonban sohasem került szavazásra. Ezt követően Franz Ludwig Stauffenberg került a
jelentéstevő posztra. A Stauffenberg jelentés pedig a Kollektív Jogok Chartájára tett javaslatot.
A Stauffenberg-jelentés egyfajta európai kisebbségvédelmet szorgalmazott volna, illetve ennek
nemzetek felettivé tételét, szupranacionális szintre való helyezését.
A jelentés javaslatot tett arra is, hogy a kisebbség kollektív jogainak megsértése esetén az
Európai Bírósághoz lehessen fordulni. Ennek a törekvésnek akkor még nem volt realitása, az
1981-es Arfe-jelentés azonban már újabb két célkitűzést tartalmazott.
A Regionális Nyelvek és Kultúrák Közösségi Chartájának és Etnikai Kisebbségek Jogai
Chartájának létrehozásáról szóló jelentés felszólítást tartalmazott a tagállamok részére, hogy
biztosítsák a kisebbségek nyelvhasználathoz való jogát, különösen a hivatali ügyintézésben.
1987-ben Kujpers által készített jelentés a Regionális és etnikai kisebbségek nyelvei és kultúrái
címmel, melyet el is fogadtak. Ez számos ajánlást tartalmazott a tagállamok számára beleértve
a média, az oktatás, továbbá a kultúra területét is.
Az Unió kisebbségeket érintő határozottabb politikája 1993-ban jelenik meg, mégpedig az
Európai Tanács döntését megtestesítő koppenhágai kritériumokban. Így a harmadik szakasz az
1990 -es évektől kezdődik, kiemelve az 1993-as évet, és tart egészen a következő mérföldkőig
a Lisszaboni Szerződésig (2009). A koppenhágai kritériumok előírták a kelet-közép-európai
1
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országoknak a kisebbségek tiszteletét és védelmét, az Európai Bizottság pedig ezek mentén
értékelte a csatlakozni vágyó államokat.
E korszak változásokat indított el az uniós politikákban, hiszen az Európai Tanács aktív
szereplője lett a kisebbségvédelem területén, kritériumokat fogalmazva meg. Ugyanakkor az
Európai Bizottság sem maradt passzív szereplő, hiszen ellenőrzési feladatokat látott el. E
politika közvetetten a kisebbségi nyelvek és kultúra támogatására irányult, ezzel az Unió egy
új oldalát mutatta meg.
A következő lépcsőfoka a harmadik szakasznak az Amszterdami Szerződés volt, mely az
elsődleges jog szintjére emelte a koppenhágai kritériumokat, kivéve a kisebbségvédelmet. Így
a kisebbségvédelem politikai vetülete megmaradt, noha jogi erő nélkül, mert a tagállamok nem
voltak hajlandóak azt kötelezőnek elismerni. Nemsokkal ezt követően az Európai Parlament
ismét “színre lépett”, egy állásfoglalásban lándzsát törve a Nyelvi Sokszínűség Programjának
kidolgozása mellett.
Azt a megállapítást tehetjük, hogy az Európai Unió kisebbségvédelmi célú törekvései Janusarcúak, hiszen a csatlakozni szándékozó tagállamok felé nagyfokú elvárás van e téren, magas
fokú ellenőrzés mellett, míg a már Unióba felvételt nyert tagállamok ezirányú “számonkérése”
és ellenőrzése meglehetősen alábbhagy, illetve sok esetben erről egyáltalán nem beszélhetünk.
A Lisszaboni Szerződést több okból is nagy örömmel üdvözölhetjük, hiszen új alapra helyezte
a kisebbségvédelmet. Véleményem szerint eddig tart a harmadik szakasz, és ettől indul egy új
időszámítás, hiszen a Lisszaboni Szerződés sok esetben új megoldásokat mutat fel. Például a
Szerződés először használja a kisebbség kifejezést, illetve meghatározza, hogy a kisebbséghez
tartozó személyek jogvédelme nem kizárólag csatlakozási kritérium, hanem az “EU közös
alapértékeinek sorába tartozik”.
E gondolat összefügg az Alapjogi Charta 22. Cikkével is, mely tartalmazza az Unió egyik
jelentős célkitűzését, mely szerint az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi
sokféleséget.2 Továbbá az Alapjogi Charta 21. Cikke is tesz utalást a kisebbségi jogokra.
1. Az Európai Unió jogfejlesztő politikája a kisebbségi jogok irányába – avagy a
kisebbségi jogok és emberi jogok dimenzióinak összekapcsolása
Az Unió értékei közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a
toleramcia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség
társadalmában. Ezek az értékek az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság,
demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, és emberi jogok, ideértve a kisebbségekhez tartozó
személyek jogait.3
Ennek alapján elmondható, hogy az emberi jogok csoportjába tartoznak a kisebbségi jogok is,
és ezzel elmondható, hogy az Európai Unió egy magasabb szintű keretet adott a
kisebbségvédelem területének.
Az általam készített táblázat is szemlélteti, hogy a kisebbségi jogok mögött ott vannak
anyajogként az emberi jogok. A kisebbségi jogok területe fiatal jogterületnek számít, ezért
véleményem szerint a legújabb generációs jogokhoz sorolhatjuk. Az emberi jogok mikéntjént
a generációkon keresztül érthetjük meg, generációkon pedig a következőt értjük. Az első
generációba tartoznak az angol polgári forradalom, francia forradalom idején megjelent jogok,
azaz alapvetően a polgári és politikai jogok, valamint szabadságjogok. A második generációba
az oroszországi bolsevik forradalomhoz kötődő gazdasági és szociális jogok. A harmadik
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generációs jogok az ezredfordulón jelentek meg, még olykor nem kiforrott tartalommal, ide
sorolható az egészséges környezethez való jog, a békéhez, fejlődéshez való jog. 4
Egy merész megközelítéssel a kisebbségek jogait is ebbe a körbe lehetne sorolni, hiszen a
közép-kelet-európai térkép átrajzolásától kezdve beszélhetünk a Kárpát-medencében nemzeti
kisebbségekről – magyar nemzetiségűek Magyarország határain túlon- s az 1990-es évektől
kezdve kisebbségi jogokról. Noha a kisebbségi jogoknak a gyakorlati megvalósulása nem a
legjobb statisztikákat mutatja, mégis egy pozitív irányú jogfejlődésről beszélhetünk.

Emberi
jogok

•mint a
kisebbségi
jogok
anyajoga

Kisebbségi
jogok

•"mint új
generáció
s jogok"

Az alábbi ábra a sokféleség egyes dimenzióit (Dimensionen der Vielfalt) mutatja be, miszerint
mindannyian mások vagyunk, és a különbözőségeink tesznek minket egyedivé.
Nem véletlen tehát az sem, hogy az Európai Unió jelmondata: “Egység a sokféleségben/ United
in diversity”. 5
Magát az embert, természetesen a személyiségével együtt, több réteg veszi körül.
A legsötétebb réteg, avagy elsődleges dimenzió (primäre Dimension), mely magát a
személyiséget öleli körbe, hiszen itt az elsődleges dimenzióban találhatók meg a személyiség
azon jellemzői, melyeket a diszkrimináció nem érinthet. Például nem, etnikai hovatartozás,
szexuális irányultság. Amennyiben azonban az embert diszkrimináció éri ezekre a
tulajdonságaira tekintettel, a hátrányos megkülönböztetés magas foka állapítható meg. Azonban
mivel a dimenziók egymásra épülnek, ezért egy szövevényes, mindennel összefüggő “összdimenzióról” beszélhetünk. 6
Ezen elmélet célja, hogy hozzájáruljon egy európaibb gondolkodáshoz, és emberi jogi
kultúrához, mellyel megvalósulhatnak ezen “sokféleség-koncepciók”, és egyfajta kulturális
váltás következik be az európai polgárok mindennapjaiban.

7

Kovács Péter: Nemzetközi Közjog Osiris Kiadó, 2011. 314-318.
http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_attekintes&id=20 2013. December 19. 23:21
6
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Diversity_Kompetenz_Chance_und_
Herausforderung_f_Rechtsanwaeltinnen_und_Rechtsanwaelte.pdf 2013. December 18. 21:41
7
http://www.institut-fuer4
5
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Az Európai Unió célkitűzései között is megfogalmaz olyan elveket, célokat, melyektől mi, az
Európai Unió polgárai békét, biztonságot várunk, és remélünk.
Az Unió célul tűzi ki, hogy a társadalmi kirekesztés elleni harcot, a megkülönböztetés ellen
való küzdelmet, elő kívánja mozdítani a társadalmi igazságosságot és védelmet, a tagállamok
közötti szolidaritást.
Az Európai Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, valamint biztosítja
Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapodását.
Az Unió kisebbségi politikájának, és annak fontosságának egyértelmű jele, ahogy már röviden
említésre került, hogy a kisebbségvédelem az Európai Unió Alapjogi Chartájában is
megjelenik, hiszen a 21. Cikk deklarálja a megkülönböztetés tilalmát. 8 Miszerint tilos minden
megkülönböztetés a nemzeti kisebbséghez való tartozás alapján. Újdonság, hogy a Charta a
„nemzeti kisebbség” fogalmat használja, pontosítva ezzel a fogalmat.
2. A környezetvédelem és kisebbségvédelem kapcsolódási pontjai
Vajon a kisebbségvédelem és a környezetvédelem közeli rokonsági fokba sorolható-e, mi sem
mutatja jobban, mint hogy az Unió célkitűzései között nemcsak a kisebbségvédelem jelenik
meg, hanem nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre is.
Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik, mely a környezet minőségének magas
fokú védelmével és javításával párosul. Az Unió hozzájárul a békéhez, biztonsághoz, a Föld
fenntartható fejlődéséhez. 9
Az Európai Unió az Alapjogi Charta 37. Cikkében utal a környezetvédelem fontosságára, a
következőképpen: “A magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének
javítását be kell építeni az uniós politikákba, és a fenntartható fejlődés elvével összhangban
biztosítani kell megvalósulásukat”. 10
A környezetvédelmi jogokat és ehhez szorosan a jövő nemzedékek jogait a harmadik generációs
jogokhoz soroljuk, de ahogy a fenti sorokban is kifejtésre került a kisebbségi jogok is alappal
lehetnek sorolhatók az “új” generációhoz. Növelve ezzel a két jogterület hasonlóságait.
Nem szokványos párosításra kerül tehát a tanulmányban a címben is kiemelt két jogterület,
hiszen első látásra kevés kapcsolatot vélünk felfedezni a kettő között. Ugyanakkor több közös
pont van a kisebbségvédelem és a környezetvédelem között, mint azt első látásra gondolnánk.
A tanulmányban ezen közös koordinátákat szeretném nagyító alá venni, és azt, hogy a
környezeti érdek és a kisebbségek érdeke számos esetben megegyezik.
A híd, ami a két jogterületet összekapcsolja a környezeti igazságosság fogalma, illetve annak
ellentéte a környezeti igazságtalanság, angol nyelvű megfelelőjeként environmental justice,
environmental unjuctice. 11

menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Diversity_Kompetenz_Chance_und_Herausforderung_f_Rechtsanwae
ltinnen_und_Rechtsanwaelte.pdf /nach gardenschwartz / Rowe (2003) und Loden / Rosener (1991) 2014. Január
3. 21:33
8
“Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai
tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás,
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.
(2) A Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az
állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés.”
Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikk
9
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai/International Sources of National and Ethnic Minority
Rights Magyar Országgyűlés/Hungarian National Assembly 2006. 473.
10
Az Európai Unió Alapjogi Chartája 37. cikk
11
http://www.epa.gov/environmentaljustice/basics/index.html 2014. Január 2.16:00
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Célszerű tehát megvizsgálni a fogalmakat, külön kell bontanunk a szókapcsolatot, így külön
veszem szemügyre a környezet és az igazságosság fogalmát.
Az igazságosság fogalma több jogterületen is gyökeret vert, és nyert egyre szélesebb értelmet,
egyre bővülő fogalmat. Platón, Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, Kant, Marx és Engels,
Rawls formálták az igazságosság fogalmát, melyet szemügyre kell vennünk, hogy a következő
gondolati lépcsőhöz eljussunk.
Az igazságosság egy minősítő fogalom, számos jogi fogalomhoz tudjuk párosítani, például
beszélhetünk jogállami igazságosságról, vagy mint jelen esetben környezeti igazságosságról.
De a környezet esetében, hogyan alkalmazható a környezeti igazságosság?
A gyökerek egészen Arisztotelészig nyúlnak vissza, aki az arányos egyenlőség fogalmát vezeti
be. Szerinte az azonos jogúakat, az azonos jogúakkal, a különböző jogúakat a különbözőkkel
kell összemérni. Ez a kémiában ismert hasonló a hasonlót oldja elv. Marx a munkásosztály
kizsákmányolásában látja az igazságtalanságot, a megoldást pedig a kapitalizmus
felszámolásában látja.
Rawls által kialakított társadalmi igazságosság fogalom, mely szerint a leghátrányosabbak
elérik azt, amit maximálisan el lehet, a leggazdagabbak pedig hozzájárulnak a legszegényebbek
céljaik eléréséhez.

A Rawls féle modellben a gazdagabb csoportnak lemondásokat kell eszközölnie, hogy a
szegényebb réteg jobban éljen, azaz a hátrányosabb helyzetű csoport csak úgy lesz
egyensúlyban az előnyesebb helyzetű csoporttal, ha azok áldozatot hoznak értük.
Természetesen egyesek szerint az igazságosság eszmélye itt is csorbul, hiszen mennyiben
várható ez el az előnyösebben élő csoporttól?12
Az igazságosság sokféleképpen tudjuk értelmezni, napjainkban az igazságosság keresése
mindig aktuális, és az igazságért való küzdelem minden társdalami szinten, társadalmi
csoportok között létezik.
A környezet az ember és az őt körülvevő természet kölcsönhatásából jön létre. A környezet az
embert körülvevő természetes és mesterséges össztevők összessége, a természet azon része,
amellyel az ember interakcióban áll. Dinamizmusról beszélhetünk, melyben az egyik tényező
alakítja, finomítja a másikat. A környezet pedig éppen az emberi tényezőtől lesz környezet. A
természet és a társadalom harmonikus kölcsönhatása teszi azzá. A környzetet pedig az ember
szempontjából kell szemügyre venni.
A környezet fogalmát a környezetvédelmi törvény alapfogalmai között is megtaláljuk, mely
nemcsak irányt mutat a fogalmak útvesztőiben, de a törvény ki is jelöli, melyek azok a
definíciók, melyek a törvény megértését szolgálják. Környezet tehát a környezeti elemek, azok
rendszerei, folyamatai, szerkezete.
http://human.geo.science.unideb.hu/sites/default/files/doc/Nagy_Gyula_kornyigfogalom-1.pdf 2014. Január 4.
20:35
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Maga a környezetvédelem pedig olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek
célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult
károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot
helyreállítása.13
A környezet és az igazságosság fogalma úgy kapcsolható össze, hogy a tér, amiben élünk, aktív
alakítója a környezetünknek. A környzetben zajló folyamatok, mely igazságosak vagy
igazságtalanok, felerősíthetnek bizonyos folyamatokat, így felerősíthetik egy csoport számára
az igazságosságot, vagy akár ennek ellenkezőjét. A folyamtok minden szinten jelentkeznek, és
befolyásolják az életünket. Van, amikor egy csoport a környezetben zajló tevékenységekből
erőteljesebben részesül, gyakran a gazdasági, politikai döntések révén kerülünk egészségügyi
kockázatba, vagy kerülünk kapcsolatba a környezet okozta megbetegedésekkel. 14
A környezeti igazságosság (environmental juctice) koncepciójának lényege, hogy a környezeti
közjavakhoz, valamint az egészséges környezethez való egyenlő hozzáférés, mint alapvető
követelmény egy demokratikus, igazságos, részvételen alapuló társadalomban.
Ezzel szemben a környezeti igazságtalanság (environmental unjuctice) eszenciája, ha egy
(jellemzően hátrányos helyzetű etnikai vagy kisebbségi) csoport aránytalanul, nagy mértékben
részesedik a környezeti hátrányokból vagy aránytalanul kis mértékben a környezeti javakból.
Láthatjuk, hogy az előnyök és hátrányok eloszlása nincs egyensúlyban, a kisebbség a hátrány
nagyfokú élvezője, és az előnyből kis mértékben van lehetősége részesülni. A kisebbség
kisebbségi létéből fakadóan kisebb súlyú érdekérvényesítő képességet birtokol, vagy az
érdekérvényesítő képesség teljes hiányát. Létező jelenség, a többség ellenkezése, és a többség
által elismert környezeti igazságtalanságok hangsúlyozása, mely fokozza az ellenérzést, és a
racionalitást.
Az EPA (United States Environmental Protect Agency) a következőképpen határozza meg a
környezeti igazságosságot:
„A környezeti igazságosság az összes emberrel kapcsolatos méltányos bánásmód és érdemi
bevonás a környezeti jogszabályok, szabályozások és politikák kidolgozásával, bevezetésével
és kikényszerítésével kapcsolatban, fajra, bőrszínre, nemzetiségre, kultúrára, képzettségre és
jövedelmi helyzetre való tekintet nélkül.”
A méltányos bánásmód értelmében emberek egyetlen csoportja (beleértve a faji, etnikai, illetve
szocioökonómiai csoportokat) sem részesedhet aránytalan mértékben az ipari, háztartási és
kereskedelmi tevékenységekből, vagy a szövetségi, állami, helyi és törzsi szintű környezeti
programok és politikák végrehajtásából fakadó negatív környezeti következményekből. 15
A nemzeti és etnikai kisebbségek, akiknek a legfőbb élettere, környezete nagy mértékben
szennyezett, ők a környezeti igazságossági mozgalom célcsoportja, hiszen szegénységük,
kiszolgáltatottságuk miatt, nincs lehetőségük változtatni a életterükön, lakóhelyükön,
munkahelyükön. 16
A környezeti igazságosság fogalma a Környezeti Igazságossági Mozgalomhoz kapcsolódik, a
fogalom és a mozgalom is a tengeren túlon alakult ki.
A környezeti igazságossági mozgalom (rövidítve KIM) kezdeti szakaszában nem a főáramú
környezeti mozgalomból, hanem a polgárjogi mozgalomból nőtt ki.
Az Amerikai Egyesült Államokban gyökerező mozgalom először a kisebbségek különböző
szennyezéseknek való erőteljesebb kitettségére fókuszált. Az évek során a KIM a főáramú zöld
értelmezéshez képest megváltoztatta a környezet fogalmának jelentését.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV 2014. Január 3. 22:34
http://human.geo.science.unideb.hu/sites/default/files/doc/Nagy_Gyula_kornyigfogalom-1.pdf 2014. Január 4.
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http://www.epa.gov 2013. December 21. 19:00
16
http://kids.niehs.nih.gov/explore/ehs/justice.htm 2013. December 20. 20:00
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A mozgalom támogatói számára az immár nem pusztán az emberi hatások tekintetében
„érintetlen” természetet foglalja magában, hanem mindent, ahol „élünk, dolgozunk és
játszunk”. Ennek következtében a környezetszennyezést is az emberre gyakorolt hatásán
keresztül értelmezi, különös hangsúlyt fektetve ennek társadalmi aspektusaira.
A környezeti igazságosság mára a tudomány középpontjában áll, noha inkább nemzetközi
szinten, mintsem a magyar jogirodalomban. A magyar joggyakorlat már ismeri, és gyakran
hivatkozott, a bírói gyakorlat által már hivatkozott fogalom a társadalmi részvétel, melyet a
leginkább vélhetünk hasonlónak a környezeti igazságossághoz.
A társadalmi részvétellel, mely lehet egyéni és kollektív jog a következő elemek jelennek meg
szorosan. Információhoz való jog, részvétel a jogszabályalkotásban, részvétel a
közigazgatásban, jogorvoslathoz való jog, perlési jog, melyekről az Aarhusi Egyezmény is szól.
Hiszen a társadalmi részvétel jelentheti azt a döntési lehetőséget a potenciálisan érintett csoport
számára, mely a környezetüket befolyásoló tevékenységgel kapcsolatos, és az egészséget
befolyásoló. Hiszen a társadalmi részvétel, azaz a köz véleményének konstatálása,
hozzájárulása nagy hatással lehet a döntési folyamatban, a döntéshozó részére. Az összes
szereplő részvétele és nézetük kifejtésének lehetősége a döntéshozatali folyamatban
pótolhatatlan haszonnal járhat. Amennyiben maguk a döntéshozók kezdeményezik az érintettek
bevonását a folyamatba, úgy az előbb eredményezhet egy konszenzust a felek között. 17
A társadalmi részvétel és az ahhoz szorosan kapcsolódó információhoz való jog olyan erős
jogosítványok, és eszközök, melyek a környezetvédelem területén még inkább súlyt kapnak
más jogterülethez képest. Hiszen az információhoz való jog egyben előfeltétele is lehet a
társadalmi részvételnek, társadalmi szerepvállalás csak úgy valósítható meg, ha a társadalom
tagjai pontos, egyértelmű, világos információhoz jutnak.
Fontos jogosítvány az információhoz való jog mindkét oldala, így a passzív információhoz való
jog akörben érvényesül, hogy jogom van megtudni a környezetről szóló adatokat, ezekre pedig
adott esetben rá is kérdezhetek. Az aktív információhoz való jog a hatóság oldaláról
vizsgálandó, a közzététel a társadalom felé kötelező. A társadalmat rendszeren tájékoztatni kell
a környezet állapotáról.
Tehát az információ a legalapvetőbb feltétel a társadalmi részvételben.
Jogalkotásban való részvétel
Környezetvédelmi egyesületek számára
nyitott
Népszavazás
Közmeghallgatás
Központi
kormányzat
és
az
önkormányzatok
mellett
tanácsadó
testületek létrehozása,
Az Alkotmánybíróság eljárása

Döntéshozatalban való részvétel
Általános eljárás-kezdeményezési jog,
Általános ügyféli jog,
a különös eljárásokban való részvétel
lehetősége

A társadalmi részvétel jogainak sorában a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott
egyesületeket és más politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő társadalmi
szervezetet a törvény ügyféli jogállással ruházza fel, amennyiben azok az adott környezeti ügy
hatásterületén működnek.

MÁLOVICS
György:
Környezetvédelem
vagy
társadalmi
igazságosság?
http://epa.oszk.hu/00700/00721/00023/pdf/EPA00721_kovasz_2012_01-04_01_malovics.pdf 2013. 12. 19.
17
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A törvény 99. §-a kétféle eljárás-kezdeményezési jogot ad a szervezeteknek, mégpedig a
környezet védelme érdekében, környezet–veszélyeztetés, környezetszennyezés vagy
környezetkárosítás esetében. Az egyik a közigazgatási eljárásokra és intézkedés megtételére
vonatkozik.
Sajátos eljárásokban a közmeghallgatás kulcsszereppel bírhat, mely a környezeti
hatásvizsgálati eljárás folyamán érvényesülhet.
Jogorvoslati jogról kettős értelemben beszélhetünk. Elsősorban a jogorvoslati jog magában
foglal minden olyan esetet, amikor ügyféli jogállás vagy más döntéshozatali eljárásban
megjelenő részvételi jog mellett az érdekelt társadalom (egyének vagy csoportok) számára nem
megfelelő határozat készült.
Az együttműködés, mint elv nemzetközi szinten, és hazai szinten is megjelenik, a környezetet
használó és a társadalom közötti viszonyban jelenik meg.
Az együttműködés megnyitja az utat a megegyezéshez. Mára elvárás, hogy a környezetvédelem
szereplői megállapodásokkal segítsék a folyamatokat. Konszenzust feltételez, melynek
határokon átnyúló vetületei vannak, hiszen a környezeti kár, és annak hatásai nem állnak meg
az egyes államhatáron. Nemcsak az információadás és együttműködés, hanem a nemzetközi
összefogással elérhető érdekek egyeztetése is egy olyan tényező, mely hosszútávon
eredményeket hozhat.
A közérdek fogalma is e gondolati körbe vonható, mely nemcsak a környezetvédelmi
törvényben van feltüntetve, hanem a közigazgatási jogban is megjelenik, kapcsolatot teremtve
a két jogterület között. Az ügyfél fogalom is egy olyan erős jogként, hivatkozási alapként
jelenik meg, a közérdekű kereset fogalmával egyidejűleg, melyek nem általánosan gyakoriak a
jogban, sokkal inkább egy nagyobb részvételi jogot jelentenek. 18
3. Kisebbségi jogok és környezeti igazságtalanság – Jogállami megoldások: Ózd-jogeset
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A kisebbségpolitikát számos külső és belső tényező alakítja, nehéz eleget tenni mindenkinek,
nehéz egységes koncepciót kialakítani, nehéz eredményeket elérni.
Nemzetközi tényezők
Nemzetközi civil szervezetek
Kisebbségek és az anyaország
EU
jogállamiság
etnikai demográfia
nemzeti, történelmi háttér
Kétoldalú megállapodások
EBESZ
ENSZ 20

kisebbségi pártok
közvélemény
többségi tolerancia

A kisebbségi jogokat, számos tényező befolyásolja, mint például nemzetközi tényezők, a
kisebbségi pártok érdekérvényesítései, a közvélemény, nemzetközi szervek, szervezetekkel
való kapcsolat, és nem utolsó sorban a jogállamiság követelménye is megköveteli a jogok
4/2010. számú KJE határozat
http://kapcsolat.hu/cikkek/az-ozdi-nyomortelepek-sem-maradnak-viz-nelkul 2013. December 21. 18:32
20
Vizi Balázs: Európai Kaleidoszkóp L’Harmattan Kiadó, 2013. 97.
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betartását, és az általam bemutatni kívánt ózdi jogeset egy olyan pozitív példa, melyben a
jogállamiság kritériuma érvényesülni tudott, és a kisebbséget ért jogsérelem orvoslásra
kerülhetett.
Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettes
Közös Jelentést adott ki, melyben a beadott panaszokra tekintettel jogszabályi helyekkel
igazolják az alkotmányos jogok sérelmét.
Az Ózdon történt ügy alaptényállása a következőképpen határozható meg.
Ózdon vízkorlátozást rendelt el a képviselő-testület 2013. Június 28-i ülésén.
A 173/2013. (VI. 28.) számú határozat a közkifolyókkal kapcsolatosan látott napvilágot. A
döntést több hónapos előkészítő munka előzte meg, a közkutak vizének korlátozásának vagy
elzárásának indoka a lakosság takarékosabb vízfogyasztásra ösztönzése, és a jogellenes
használat visszaszorítása volt. További indokok szóltak a döntés mellett, hiszen a városvezetés
tudomására jutott, hogy számos esetben felügyelet nélkül, folyamatosan folyt a víz, a kutakból
folyó vizet felhasználják autómosásra, tehát háztartási célokon túl is. A statisztikai adatok is
kiugróan magas vízfogyasztást mutattak.
Ózd szociológiai háttere, hogy csaknem ezer háztartás nem rendelkezik vezetékes ivóvízzel,
ezért - a vízkorlátozás következtében - hosszú sorok alakultak ki a közkutaknál. Sajtóhírekből
lehetett értesülni arról a tényről is, hogy az intézkedés különösen egyes telepszerű
lakókörnyezetben élő, szociálisan hátrányosan élő, többségükben roma származású lakosságot
érintette.
Ózdon a képviselő-testület döntése alapján, a hosszabb ideje tartó kánikula ellenére, több
utcában korlátozták a közterületen található közkifolyók vízhozamát, illevte elzárták azokat.
A jogállami beavatkozás eklatáns példája, hogy az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettes Közös Jelentést adott ki.
Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét, valamint az ezek ellátásához szükséges
vizsgálati jogosultságokat az Ajbt. határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az
alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint hatóság, ezen belül
közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető
jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (a továbbiakban együtt: visszásság), feltéve,
hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség
nincs számára biztosítva.
Az Ajbt. 18. § (2) bekezdése definiálja a közszolgáltatást végző szerv fogalmát, mely a jelen
jogeset egyik “szereplője” – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában működik – az
állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv, a
közüzemi szolgáltató, az egyetemes szolgáltató, az állami vagy európai uniós támogatás
nyújtásában vagy közvetítésében közreműködő szervezet, a jogszabályban közszolgáltatásként
megjelölt tevékenységet végző szervezet, valamint a jogszabályban előírt, kötelezően
igénybeveendő szolgáltatást nyújtó szervezet. A közszolgáltatást végző szerv kizárólag e
tevékenységével összefüggésben vizsgálható. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdés l) pontja és a 18. §
(2) bekezdésének b) pontja alapján az alapvető jogok biztosa által vizsgálható hatóságnak, ezen
belül közszolgáltatást végző szervnek minősül – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti
formában működik – a jogszabályban közszolgáltatásként megjelölt tevékenységet végző
szervezet.
A víziközmű-szolgáltatók, valamint a helyi önkormányzatok az ombudsman által vizsgálható
közszolgáltatást ellátó szerveknek minősülnek, hiszen a közműves ivóvízellátás, közműves
szennyvízelvezetés- és tisztítás is a feladatkörükbe tartozik.21
“Az Ajbt. 18. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az alapvető jogok biztosa a hatóságok tevékenysége
21

Vkszt. 2. § 24. pont
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során felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében
hivatalból eljárást folytathat. A hivatalból indított eljárás természetes személyek pontosan meg
nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására vagy egy alapvető jog
érvényesülésének átfogó vizsgálatára irányulhat. Jelen esetben a hivatalbóli vizsgálat
elrendelésének feltételei fennálltak, tekintettel arra, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő,
kifejezetten gyenge érdekképviseleti lehetőséggel bíró emberek nagyobb csoportjának alapvető
jogai, kiemelten az élethez- és emberi méltósághoz, az egészséghez (az ivóvízhez) és a szociális
biztonsághoz való jogaik tekintetében merülhet fel sérelmes helyzet.”22
Az AJB-5625/2013. számon iktatott panasz szerint az ózdi önkormányzat döntése több, az
Alaptörvényben megfogalmazott jogot sért:
Sérti az élethez való jogot, ellentétes a gyermekek védelmével kapcsolatos alaptörvényi
szabállyal, korlátozza az egészséghez való jogot, illetve a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférést.
A panaszos úgy vélte, hogy a kánikulára tekintettel – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény által előírt az ózdi önkormányzat által biztosított – 150 méteren belül
elérhető napi 20 liter víz nem elégséges az alapvető szükségletek biztosításához, mely
ugyancsak alapjogot sért.
Figyelembe véve a jogsértés súlyát, az alapvető jogok biztosa hivatalból indított,ó vizsgálatot,
és a következő Alaptörvényben deklarált elvekre hivatkozott. 23
Alaptörvény B) cikk (1) bek. Magyarország független, demokratikus jogállam.
A jogállamiság része a rendeltetésszerű joggyakorlás, az önkormányzatok sem gyakorolhatják
jogosultságaikat a jog rendeltetésével össze nem egyeztethető cél érdekében.
Nem rendeltetésszerű, ami hamis érveken alapul, vagy ami a rosszul értelmezett rendteremtést
szolgálja.
Alapvető jogok korlátozására csak a szükségesség és az arányosság követelményének
figyelembevételével kerülhet sor.
Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése alapján: „Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal
arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.”
Az élethez, és az emberi méltósághoz való jogra is hivatkozott a Jelentés, miszerint, „az emberi
méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz.” 24
Egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség elve is sérült az ózdi képviselő-testület
általi eljárásban, továbbá az egészséghez való jog is, melyet az Alaptörvényben örömmel
üdvözölhetünk.25
Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, mely szintén
egy újszerű gondolat, cél az Alaptörvényben. 26
Az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésére is joggal lehet hivatkozni ekörben: „A törvény
előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.”
Hiszen Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés,
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai, vagy más vélemény, nemzeti

22

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100111.TV
2011. évi CXI. Törvény az alapvető jogok biztosáról
23
AJB-5527/2013 számú ügy Az Alapvető Jogok Biztosa és a Jövő Nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
Biztos-Helyettes Közös Jelentése
24
Alaptörvény II. cikk
25
Alaptörvény XX. cikk
„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(...) az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával […] segíti elő.”)
26
Alaptörvény, XXI. Cikk
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vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül biztosítja.”
Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 27
Ekörben érdemes kitérni arra, hogy Málovics György közép-európai kutatásokat folytatott,
melyek kizárólag esettanulmány jellegűek voltak, a kutatások során azonban a cigánytelepen
élők lettek vizsgálat alá vonva.
Az alábbi következtetést tudjuk levonni a kutatásokból.
A) fokozottan ki vannak téve környezeti veszélyeknek, mert közel élnek a veszélyes
hulladékkal szennyezett helyekhez, szemétégetőkhöz, gyárakhoz, felhagyott ipari üzemekhez
és egyéb szennyező forrásokhoz;
B) nem részesülnek olyan környezeti hasznokban, mint az iható víz, a hulladékkezelő
létesítmények, a higiénia és a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés;
C) élőhelyüket „határon túli” (beyond the pale) típusú területként kezelik. 28
Ezt a három következményt az alábbi táblázatban szemléltetném.
Fokozottan ki vannak Nem
részesülnek
a Élőhelyüket határon túli
téve
a
környzeti környezeti hasznokban, típusú területként kezelik
veszélyeknek-közel élnek hiányzik a természeti (kívülállók)
a veszélyes hulladékkal erőforrásokhoz
való
szennyezett helyekhez
hozzáférés
4. Kisebbségi jogok és környezeti igazságtalanság - Jogállami megoldás hiánya:
Bözödújfalu29 – jogeset
Egy, a jogállami követelményeknek nem eleget tett, és jogállami szempontból negatív esetet
szeretnék a következő pontokban bemutatni, mely kitűnően szemlélteti, nemcsak az eset több
jogterülethez való kapcsolatát, hanem a jogállami lépések hiányát.
Bözödújfalu több alaptézisre, feltevésre, jogi problematika feloldására, és szemlélteésére is
kitűnő példa, noha ezt a jogirodalomban még nem feldolgozott. Ezért kőbe vésett
tanulmányokkal ekörben nem találkozhatunk, ennek kidolgozása még várat magára, vagy jelen
tanulmányban indul el.
Viszont annál érdekesebb ezen eset jogesetté válása, és annak elemzése, hiszen a kimondott
konklúzióm mégis az, hogy a kisebbségvédelmi cél és érdek, azonos lehet a környezetvédelmi
céllal és érdekkel.
Bözödújfalu, Erdély, mai Románia

30

Alaptörvény, XXII. Cikk
Málovics i.m.
29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bözödújfalu 2014. Január 2. 15:44
30
https://www.google.hu/search?q=b%C3%B6z%C3%B6d%C3%BAjfalu&client=safari&rls=en&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ei=blLJUtrOIsW6yQPg0YDYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1251&bih=562#facrc=_&i
mgdii=_&imgrc=CjYDYYKxMm4iM%3A%3Bk4u5Y5AM8apKTM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.erdelyivendeghazak.ro%252Fuploaded
27
28
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Bözödről, a Küsmöd-patak völgyébe települt családok alapították, az első források 1566-ból
vannak. 1910-ben 679-en lakják, többségében magyarok.
A környék egyetlen számottevő vízforrása a Kis-Küküllő, amelynek vízhozama még elég lett
volna a területnek, de vízhozamának ingadozása szükségessé tette víztározók létrehozását.
A régió elmaradottsága köztudott volt, az elmaradottság felszámolása a hosszútávú gazdasági
fejlesztési program része volt, melyet az ipari fejlesztés keretében kívántak kivitelezni.
Ugyanakkor nem lehet elfelejteni, hogy az eset a romániai falurombolás szimbólumává vált.
Mára elmondhatjuk, hogy Bözödújfalu tragédiája egy összetett politikai, gazdasági érdek
következménye volt, tönkretéve ezzel a magyar kisebbség életterét, a mezőgazdaságilag
termékeny földterületet, maga után hagyva egy meggondolatlan ipari fejlesztés maradványait.

31

A gátépítés már 1975-ben megindult, de 1977-ben leállt. A kidolgozatlan koncepció itt is
megmutatkozik, hiszen 1984-től újra megkezdték a munkálatokat. Az eset érdekessége abban
állt, hogy a falu lakói megtévesztés áldozatává váltak, hiszen ők maguk építették a gátat. Az
állam a jóhiszeműnek nem mondható utasítással vette rá a falu lakóit a munkára, akik abban a
hiszemben voltak, hogy betonfalat építenek, hogy az állataik ne kóboroljanak el. Maga a
víztározó építése 1988-ban kezdődött meg. A gát 625 méter hosszú, 28 méter magas. A falu
kitelepítése már 1985-ben megkezdődött, a katasztrófa 1994-ben történt meg, amikor a falu a
két templomával együtt teljesen víz alá került. Csak tizenkét ház menekült meg az
elsüllyedéstől, melyben negyven ember lakott.

A tervek a hatvanas években készültek el, melyen lét nagyméretű tározót szándékoztak a folyó
felső folyásán létrehozni. A következetlen gazdasági célok ismét nyomonkövethetők, hiszen a
tározókból csak egy, a bözödújfalusi készült el. Ezzel a gyulakúti hőerőmű hűtővízszükségletét,
valamint a dicsőszentmártoni kerámia és karbid gyárak megnövekedett fogyasztását igyekeztek
egyenletesebbé tenni.
1989-es év ekörben is változást hozott. Az ipari létesítmények megszűntek működni, a tónak
pedig csak az árvízvédelmi szerepe maradt meg.
A tó maximális szintjét nem lenne szükséges megtartani, lehetne kisebb is, ekkor a vízben álló
templomok szárazon állnának.

%252Fimages%252F2091199.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.erdelyivendeghazak.ro%252Fprograms.ht
ml%253Fid%253D12%3B500%3B375 2013. Januáe 2. 16:32
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http://www.delmagyar.hu/forum-kepek/223/B2224500.jpg 2013. január 1. 14:03
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A Sükösd Árpád által 1995-ben emelt emlékművön a következő szöveg áll:
“A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik, 180 házának volt lakói szétszórva a nagyvilágban ma is
siratják. A diktatúra gonosz végrehajtói lerombolták, és elárasztották, ezzel egy egyedülálló
történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben különböző nemzetiségű és felekezetű
családok éltek együtt évszázadokon át, egymást tisztelve, és szeretve, példás békességben.
Immár a katolikus, unitárius, görög katolikus és a székely szombatosok fohászai örökre
elnémultak. Legyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma.”
Az egykori falu emlékét márványtábla őrzi, melyen a lakosok nevei és a vallások szimbólumai
láthatók.
5. A két jogeset konklúziója – a környezetvédelem és kisebbségvédelem közös irányai
A bözödújfalusi völgy egyaránt egy érintetlen természeti terület volt, és egyben egy őslakos
közösség élettere. Mindkettőt veszélyzetette a gazdasági növekedés. A helyi környezet
minősége elsősorban az egzisztenciális lehetőségek megőrzése miatt kerül előtérbe. Ebből
fakadóan a mozgalom a helyi közösségi autonómia jelentőségét hangsúlyozza a
környezethasználattal kapcsolatos állami, valamint ipari döntéshozatallal szemben. A tét nem
az életminőség javítása, hanem a közösségek puszta fennmaradásának biztosítása, amit
Bözödújfalu esetében sajnos nem érhetünk tetten.
Ahogy az első pontokban kifejtésre került, a kisebbségi jogok az emberi jogok részei, így a
legnagyobb súllyal kellene érvényesülniük. Aki magyar nemzetiségűként egy másik állam
állampolgáraként élte életét, a tetten érhető jogsérelmei miatt, nem válhat teljes jogú polgárává
az adott államnak. Véleményem szerint az emberi jogok is hátrahőkölnek az állami akarattal
szemben, és nemcsak a kisebbségi jogaik kérdőjeleződnek meg ilyenkor, hanem az emberhez
méltó lét is. A „nem teljes értékűként” kezelt állapot, fokozatos bizalomvesztést jelent az állami
apparátusba, és az igazságszolgáltatásba, mellyel egy örök körforgás alakulhat ki. 32
Az általam készített táblázatból is kitűnik, hogy a gazdasági fejlődés célja az állam oldaláról
egyaránt negatív következményekkel járhat a környezetvédelem és a kisebbségvédelem
törekvéseire. Ez a környezetvédelem területén azt jelenti, hogy az ipari létesítmények felelőtlen
létesítése és használata negatív környezeti hatással lehet az élő környezetre. Ez Bözödújfalu
esetében azt jelenti, hogy víz alá kerülhet egy mezőgazdaságilag fejlett, termékeny terület.
Tehát a termékeny völgy a vízzel való elárasztás következtében, megszűnt művelhető területnek
lenni. A lakosok az elárasztott terület köré telepedtek le, ahol azonban már nem termékeny
területre bukkantak, hanem terméketlenre, ennek következtében munkanélküliek lettek, így
elhagyva sok esetben azt a területet is, és Románia egyes területeire költöztek, hogy szerencsét
próbáljanak, és munkát kapjanak.
A cél, amelyet a román állam maga elé tűzött, nemcsak az élő környezetet rombolta szét, hanem
a magyar kisebbség életterét is. Az ipari fejlődés –természetesen annak következetlen volta –
nagymértékű, visszafordíthatatlan negatív hatást eredményezett a kisebbségre. Bözödújfalu
példáján láthatjuk, hogy kényszerkitelepítés lett a cél eléréséhez vezető út, melyben sok magyar
32

http://www.institut-fuer
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család roppant össze. Az életterük pedig nemcsak beszűkült, és nem fokozatosan tűnt el, hanem
azonnali módon, és a víz elárasztásával megszűnt az addig évszázados életterük.
Környezetvédelem

Kisebbségvédelem

Cél: Ipari létesítménye- gazdasági Cél: Ipari létesítmények- gazdasági
fejlődés
fejlődés
1. következmény:
Negatív környezeti hatás
2. Következmény:

1. következmény:
Negatív hatás a kisebbség életterére
2. Következmény:

Víz alá kerülhet egy mezőgazdasági Kényszerkitelepítés,
élettér
szempontból termékeny terület
beszűkülés, élettér fokozatos vagy
azonnali megszűnése
Sok érdek ütközik, ütközhet, és megint csak nem sablonszerűen, hanem a bözödújfalusi esetre
koncentrálva, az állami érdek és az ipari érdek teljesen megegyezik, ide sorolva a politikai
érdeket is. Az ellenkező oldalon pedig a természetes környezet megtartása, a termékeny terület
védelme, és az őshonos kisebbség védelme, létének megőrzése, és fenntartása jelenik meg.
Összefoglalva tehát a környezetvédelmi érdek a kisebbségvédelemi érdekkel megegyezik,
hiszen “érdekkörük” azonos.
Érdekek ütközése
Állami érdek
Ipari gazdasági fejlődés
(politikai érdek)

Természetes környezet megtartása
Őshonos kisebbség létkérdése
Környezetvédelmi érdek a kisebbségi
érdekkel megegyezik

Bözödújfalu katasztrófáját Romániában, a kommunista rezsim idején semmiféle jogállami
megoldásokkal nem lehetett volna megakadályozni, hiszen nem beszélhettünk jogállamról.
Ezért sem tudunk felfedezni olyan kontrollmechanizmust, mint amit az ózdi esetben láthattunk.
Hiszen az ózdi eset kapcsán elindultak azok a kontrollmechanizmusok, melyek egy pozitív
példává tették a magyarországi ózdi esetet. Egy jogállamban helyreáll a “rend”, a balansz,
hiszen a jogállami intézmények lándzsát törnek az igazság mellett. Így kerülhetett sor az
Alapvető Jogok Biztosának és a Jövő Nemzedékeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes
Jelentésére.
Befejező gondolatok
Ahogy a tanulmány kezdősoraiban írtam, látszólag a környezetvédelmi jognak és a kisebbségek
jogainak alig van közös nevezője, ugyanakkor az esetjogon keresztül kiderül, hogy egy irányba
mutatnak, és útjuk keresztezheti egymást.
A tanulmány annak is példát állít, hogy az egyes jogterületeknek nincs lezárt oldaluk, hanem
kapcsolatban állnak más jogággal, joganyaggal, úgy ahogy a kisebbségvédelem és a
környezetvédelmi jog között is meg lehetett találni a hidat.

102

Bízva reméljük, hogy az Európai Unió jogfejlesztő politikájának következtében lehetőség
nyílik a témakörben való elmélyüléshez.
A kisebbségvédelem területe önmagában is egy globális, egyre szerteágazóbb jogterület,
mindazonáltal, hogy az Európai Unió is szárnyai alá vette.
A környezetvédelem szintén egy kiterjedt joganyaggal bír, melynek különlegessége abban is
rejlik, hogy más joganyaghoz is szoros szálak fűzik.
A kutatási munka során felmerülő kérdések, további kutatást feltételeznek a témakörben,
különös hangsúlyt fektetve a témakört átszövő esetjognak.
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Jámbor Adrienn: A társállatok jogi védelme
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár
Bevezetés
A jog világában az állatvédelem eszköze nem más, mint a védelem jogszabályi erővel való
elrendelése, a védelem általános elveinek deklarálása, tilalmak felállítása és a szabályok
megszegésének szankcionálása. A társállatok jogi védelmét egyrészt az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, másrészt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet hivatott biztosítani.
1. A társállatok jogi védelmének általános deklarációja
Az Országgyűlés 1998. március 16-án elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvényt (a továbbiakban Ávtv.). Ez a magas szintű jogszabály csak 1999.
január elsején lépett hatályba. A törvény címe különbséget tesz az állatvédelem és az állatok
kímélete között, holott az állatvédelem fogalmi körébe az állatok kímélete is szorosan
beletartozik. Ez egyébként a törvény számos rendelkezéséből kitűnik.1
Az Ávtv. preambulumában rögzítésre került az Országgyűlés azon álláspontja, hogy az állatok
érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása
minden ember erkölcsi kötelessége, valamint az állatvilág és minden egyede nagy értéket
jelentenek az emberiség számára, továbbá a Magyar Köztársaság aktívan szerepet vállal a
nemzetközi törekvésekből az állatok védelme és kímélete érdekében.
Az Ávtv. célja az állatvédelem, az emberi felelősségtudat fokozása, valamint az állatvédelem
alapvető szabályainak meghatározása. Mindebből általánosságban három lényeges
következtetést kell levonni:
1. az ember erkölcsi kötelessége az állatvédelem és az állatok kímélete,
2. szükséges az emberi felelősségtudat növelése,
3. rendkívül fontosak az állatvédelmet szolgáló – a törvény céljainak megfelelő – további
jogszabályok annak érdekében, hogy az állatvédelem és az állatok kímélete egyre
teljesebbé váljék.2
A törvény szabályozási körébe vonja:
a) a gazdasági haszon céljából tartott, igénybevett állatokat,
b) a kutatási-kísérleti célra szolgáló, illetve a tudományos és oktatási célból tartott
állatokat,
c) a verseny- és sportcélra tartott állatokat,
d) a pásztorebeket, az őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás
kutyákat,
e) a vadászatra alkalmazott állatokat,
f) a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatokat,
g) az őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokat,
h) a kedvtelésből tartott állatokat,
i) a veszélyes, kóbor- és tenyésző állatokat, valamint a vadon élő fajok bármilyen célból
fogva tartott egyedeit.
Az Ávtv. taxatív módon sorolja fel azokat az állatokat, amelyeket védelemben kíván részesíteni,
azonban ez véleményem szerint nem célszerű megoldás, miután az állatvédelem lényege épp
abban rejlik, hogy az állatvilág minden egyedét óvni kell. Mivel a jogszabály negatív taxációt
1
2

ZOLTÁN Ödön: Az állatvédelmi törvény után, Magyar Jog, 1999. évi 4. szám 215.
ZOLTÁN: Uo.
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nem tartalmaz, felmerül az a kérdés, hogy azok az állatok, amelyek a pozitív taxációba nem
esnek bele nem élveznek védelmet? E kérdésre azonban nem adható igenlő válasz.
Nyilvánvalóan jogalkotási hiba történt, hisz a jogalkotó tudatosan nem vonhat ki egyes
egyedeket a szabályozás alól, amire következtetni is lehet a jogszabály preambulumából. 3 A
törvény nem szól pl. az ellenőrizhetetlen módon szaporodni tudó rovarokról (legyekről,
szúnyogokról, csótányokról, stb.).4
1.1. Az állat tartásának általános szabályai
Az állattartás általános szabályai lényegében az állattartó kötelezettségeit rögzítik. A törvény
értelmében állattartó az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli. Vagyis ő az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult és ő az, aki az állat
gondozására köteles.
Az állattartó a jó gazda gondosságával köteles eljárni. Kérdésként merülhet fel, hogy ki a jó
gazda? A törvény értelmében a jó gazda az az állattartó, aki az állat szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodik és ennek során tekintettel van az állat fajára, fajtájra, korára,
nemére és élettani, valamint egészségi állapotára, továbbá az, aki az állat tartási és
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom,
gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet). „A jó gazda gondosságával való eljárás tehát
valójában az élettani szükségleteknek megfelelő életfeltételekről való gondoskodást is magában
foglalja.”5
A jó gazda gondosságán túl, az állat tartójának kötelezettségei közt szerepel:
a) az állatok elkülönített tartása, amennyiben azok veszélyt jelentenek egymásra,
b) az állat ideális és biztonságos elhelyezése, szakszerű gondozása és szökésének
megakadályozása,
c) az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzése,
d) a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségének biztosítása a megkötve
tartott, vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára,
e) a szabadon tartott állat védelme a kedvezőtlen időjárástól és az egészségre ártalmas
hatásoktól,
f) az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára megfelelő mozgástér
biztosítása,
g) a gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során az állatkímélő technológiák
előnyben részesítése,
h) a kedvtelésből tartott állat ürülékének közterületről való eltávolítása. 6
1.2. Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma
Az állatkínzás fogalmát a törvény az alapfogalmak között határozza meg, mégpedig akként,
hogy az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező
beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása, amely tartós
félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklődő betegségben szenvedő - nem
kísérleti célra szánt - állategyed tenyésztése, szaporítása.
Az állatkínzás körében a törvény további tilalmakat is rögzít, mégpedig tilos:
a) az állatnak indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni,
PAULOVICS Anita: Az állatvédelem jogi szabályozása 1985-2005, A magyar jogrendszer átalakulása 1985/19902005 jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás II. kötet. Gondolat – ELTE ÁJK, Budapest, 2007. 885.
4
ZOLTÁN: Uo.
5
ZOLTÁN: Az állatvédelem jogi rendje. KJK KERSZÖV, Budapest, 2000, 77.
6
PAULOVICS Anita: Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2002. 46.
3
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károsítani,
kínozni,
az állatot kíméletlen módon mozgatni, szállítani, elhelyezni,
természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni,
emberre vagy állatra uszítani, illetve állatviadalra idomítani,
kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való
kényszerű táplálás esetét,
h) teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni.
Az Ávtv. a fentiekben felsorolt tilalmak alól kivételeket is megállapít, ugyanis kimondja
egyrészt, hogy az állat kínzása nem terjed ki az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett
technológia szerint végzett tépésére, másrészt pedig azt, hogy a kényszertakarmányozásra fogás
kiterjed házilagos vagy az engedélyezett technológia szerinti liba- és kacsatömésre.7
Az Ávtv. az állat kímélete címszó alatt további három szabályt rögzít, amelyek a következők:
a) Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával,
tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
b) Élő állatot nyereményjáték díjaként csak e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott feltételek szerint lehet használni, amennyiben az állat elhelyezésének és
tartásának feltételei biztosítottak.
c) Állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni tilos.
Ezen túlmenően az Ávtv. deklarálja az állatviadalok tilalmát. „Az első állatviadalt Kr. e. 2.
század első felében tartották meg amikor állítólag 63 afrikai elefánt, 40 medve, továbbá
elefántok, szarvasok, vadkanok, bikák törtek egymásra és agyontépték egymást.” 8
Az állatviadalok, azok közül is elsősorban a kutyaviadalok és a harci kakasviadalok sajnos
napjainkban is gyakoriak. Jellemzőjük, hogy ezen események helyszínét és időpontját a
szervezők nem hozzák nagy nyilvánosságra, a fogadások során hatalmas pénzek forognak és az
állatok között ténylegesen élet-halál küzdelem folyik. A kutyaviadalokon résztvevő állatokat
durva, az állatkínzás Btk.-beli különös részi tényállását kimerítő módokon, magatartásokkal
képezik. A kutyának ugyanis nem tartozik a természetes ösztönei közé az, hogy egy másik
kutyára rátámadjon és szétmarcangolja azt. Ennek a magatartásnak az előidézése csakis az
ember céltudatos tevékenységének az eredménye lehet. 9 Egyrészt azáltal, hogy a tenyésztés
során a legagresszívebb egyedeket kiválogatja, másrészt azáltal, hogy ezen egyedeket olyan
viselkedésre képzi, hogy azok kutyaviadalra alkalmazhatóvá váljanak. Ez esetben a kutyát már
nem nevezhetjük az ember társának. Ha adott esetben még sikerül is egy rendkívül agresszív
ebet a gazdájától elkobozni, valószínűsíthető, hogy ez az állat nem lesz örökbe adható,
átnevelése a legtöbb esetben sikertelen.
A tilalmak ismertetése előtt meg kell határozni az állatviadal fogalmát, mely nem más mint az
állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik
állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat.
A szabályozás értelmében10 tilos:
a) az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés,
b) állatviadal szervezése, tartása,
c) állatviadalra fogadás szervezése,
d) állatviadal céljára építményt, földterületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más
személy rendelkezésre bocsátani,
e) állatviadal céljára állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más
személynek átadni, forgalmazni.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

PAULOVICS: Állatvédelem az EU…, i.m. 48.
http://mek.niif.hu/03400/03410/html/8937.html, 2014. január 5.
9
PAULOVICS: Állatvédelem az EU…, i.m. 51.
10
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 7. §
7
8
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E tilalom azonban nem vonatkozik a vadászatra alkalmazott állat kiképzésére, vadászaton való
alkalmazására.
1.3. Beavatkozás az állaton
Mindenképpen az állatok kíméletét szolgálja azon törvényi rendelkezés, mely szerint az állaton
fájdalommal vagy károsodással járó beavatkozást kizárólag szakirányú végzettséggel, illetve az
állattartók körében szokásos beavatkozás esetében csak gyakorlattal rendelkező személy
végezhet. Arról azonban, hogy kit kell ilyen személynek tekinteni a törvény nem szól.
Kivételesen más személy is végezhet ilyen beavatkozást, amennyiben az állat érdekében erre
halaszthatatlanul szükség van. 11
A beavatkozást érzéstelenítéssel kell végezni, kivéve, ha az érzéstelenítés, illetve az ehhez
szükséges rögzítés legalább akkora fájdalommal járna az állat számára mint a beavatkozás. 12
Rögzíti az Ávtv., hogy az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek
elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat
károsodásához vezet.
A törvény tiltja az állat küllemének megváltoztatása érdekében, továbbá más, nem az állat
egészsége vagy későbbi egészségkárosodásának megelőzése céljából történő sebészeti
beavatkozást, kivéve az ivartalanítást, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott további beavatkozást.
Az Ávtv. előírja továbbá azt is, hogy az állat megjelölésénél az állat számára a legkisebb
fájdalommal járó megoldást kell alkalmazni.
1.4. Az állat életének kioltása
Az állat életének kioltását a törvény tiltja, kivéve, ha arra elfogadható okból vagy körülmény
miatt kerül sor. Azt, hogy mi minősül elfogadható oknak, illetve körülménynek a törvény nem
taxatíve határozza meg, csupán példálózóan sorolja fel. Ezen okok a következők:
a) az élelmezési cél vágóállat esetében,
b) a prém termelése,
c) az állományszabályozás,
d) a gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés,
e) a fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok ellen való védekezés,
f) a kártevők irtása,
g) a másként el nem hárítható támadás megakadályozása,
h) a tudományos kutatás,
i) a közegészségügyi veszély elhárítása.13
Az Ávtv. eb és macska vonatkozásában külön szabályokat is megállapít, melyek a következők:
a) eb és macska tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém termelése nem minősül
elfogadható oknak, körülménynek,
b) tilos e fajok élelmiszerként és prémként történő felhasználása,
c) tilos ezen állatok prémjét, valamint az ilyen prémet tartalmazó terméket forgalomba
hozni, értékesítés céljából tartani, értékesítésre felajánlani vagy terjeszteni, vagy azt az
ország területére behozni, illetve onnan kivinni, kivéve, ha az valamely közösségi jogi
aktus alapján oktatási vagy preparálási célból engedélyezett. 14
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E szabályokkal a jogalkotó azt biztosítja, hogy Magyarország területén eb vagy macska húsát,
prémjét feldolgozó, értékesítő, stb. tevékenység vagy üzlet ne működhessen.
Az Ávtv. az állat életének kioltását kizárólag kábítás útján teszi lehetővé. Az állat kábítása alatt
minden olyan szándékos eljárást értünk, amelynek alkalmazása a tudat és az érzékelés fájdalom
nélkül történő elvesztését okozza, beleértve a közvetlen halált okozó eljárásokat is. Azonban az
Ávtv. a kábítási kötelezettség alól rögzít kivételeket, de e kivételek tekintetében gondossági
kötelezettséget ír elő, mégpedig az állat életének kioltására szakszerű gyorsasággal kerülhet sor,
illetve az a legkisebb szenvedéssel járhat. A kábítási kötelezettség tehát a törvény értelmében
nem terjed ki:
a) a gerinctelen állatokra,
b) a háztartásban élelmezési célra levágott baromfira, nyúlra, valamint
c) arra az esetre, ha az állat életének kioltását szükséghelyzet indokolja.15
A társállatok eutanáziájára vonatkozó szakmai előírások a Magyar Állatorvosi Kamara (a
továbbiakban: MÁOK) szakmai irányelvében kerültek kidolgozásra. Ennek érelmében az
eutanázia végrehajtásáról kizárólag az állat tulajdonosa dönthet, azonban azt az állatorvos is
javasolhatja, ha szakmai szempontok alapján szükségesnek tartja. Az eutanázia végrehajtása
előtt az állat tulajdonosának nyilatkoznia kell egyrészt arról, hogy az állat feletti rendelkezési
jog őt illeti, másrészt pedig arról, hogy kéri az eutanázia végrehajtását. Az eutanáziára
vonatkozó felhatalmazás előszóban és telefonon is megtehető, ez esetben azonban a
felhatalmazást az állatorvos egy munkatársának jelenlétben meg kell ismételni. Az eutanázia
módjáról az állatorvos dönt a jogszabályok és az állattartó érdekeinek figyelembevételével. A
szakmai irányelv értelmében az eutanázia végrehajtása során az állatorvosnak az alábbi
szempontokat kell figyelembe vennie:
a) az állattartónak meg kell adni a szükséges szakszerű tájékoztatást, valamint lelkiérzelmi támogatást,
b) az állattal való bánásmódnak kíméletesnek, de határozottnak kell lennie,
c) ha az állattartó jelen kíván lenni az eutanázia végrehajtásánál, akkor fel kell készíteni a
beavatkozás során fellépő, esetleges ijesztő jelenségekre (hangadás, izomremegés,
görcsök, nyitott szem, vizelet és/vagy bélsárürítés stb.), hangsúlyozva azt, hogy ezek a
jelenségek nem a fájdalmat jelzik,
d) a segédszemélyzetnek pontosan tisztában kell lennie a megfelelő rögzítési technikákkal,
a kívánatos bánásmóddal, értenie kell az eutanázia okát, ismernie kell az alkalmazott
eljárást és az eutanázia menetét,
e) az alkalmazott szertől és a szituációtól függően gondoskodni kell az állat előzetes
kábításáról vagy altatásáról és indokolt esetben ajánlott a véna-katéter használata is,
f) minden esetben meg kell győződni a halál beálltáról,
g) a húsevő állatok eutanáziája során figyelemmel kell lenni a veszettséggel összefüggő
mindenkori hatályos jogszabályokra és hatósági előírásokra.
Az eutanázia végrehajtására injekciós készítmények alkalmazhatók minden olyan esetben
amikor az állat biztonságosan és fájdalommentesen megfékezhető és a gyógyszer szakszerűen
beadható. Szájon át adagolt nyugtatók alkalmazása ajánlatos akkor, ha az állat veszélyes vagy
nehezen megközelíthető, mert agresszív, fél, vad vagy sérült, nem tűri a lefogást, vagy
kifejezetten veszélyes lehet a jelenlévő személyekre.
Az eutanázia során általában az intravénás gyógyszeradagolás a legcélravezetőbb. Ha az
állatorvos úgy ítéli meg, hogy az intravénás gyógyszerbeadás lehetetlen vagy nem célravezető,
más gyógyszerbeadási lehetőségeket is alkalmazni lehet. A kistestű (7 kg-nál kisebb
testtömegű) állatok esetén a különböző gázok alkalmazása is javasolható.
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Az egyéb gyógyszer-alkalmazási módok (az eutanázia-szerek izomba, bőr alá, tracheába,
tüdőbe, mellkasba, májba, vesébe, lépbe történő beadása) éber állapotban nem javasoltak. 16
2. A társállatokra vonatkozó speciális szabályok
A kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos rendelkezéseket a 41/2010. (II. 26.)
kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza, amelyek az állattartó részére,
az állat tartásával kapcsolatos további kötelezettségeket rögzítenek. Ezen szabályok
megszületésével az állatvédelem hazai szabályozásának területén újabb jelentős előrelépés
történt. Elmondható, hogy teljes mértékben az állatok érdekeit kifejező szabályok születtek.
2.1. A társállatokkal való humánus bánásmódra vonatkozó további előírások
Mielőtt az előírások részletes tárgyalására térek ki, tisztázni kell a kedvtelésből tartott állat
fogalmát. Kedvtelésből tartott állat a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat,
amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás,
teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és - eb és macska kivételével - közcélú
bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más
kedvtelésből tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági
céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat.17
A kormányrendelet az alábbi – állattartóra vonatkozó – kötelezettségeket rögzíti:
1. A szabályozás értelmében az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra
vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel
rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal
is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni,
illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az egyed neméről és koráról,
továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.
A nem oltott ebek körében leggyakrabban előforduló betegek a parvovírus okozta
bélgyulladás, a szopornyica, az adenovírusos fertőző májgyulladás, a leptospirosis, a kennel
köhögés illetve a veszettség, amelyek nagyon gyakran az állat halálát okozzák és egyes
betegségek az emberre nézve is veszélyt jelentenek. A hatályos jogszabályok alapján
azonban csak az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb
széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése kötelező a veszettség elleni védekezés
feltételeként.18 Azonban vannak ún. kombinált oltások, amelyek a fent említett többi
betegséggel szemben nyújtanak védelmet, de ezek beadatása nem kötelező. Véleményem
szerint ezen oltásokat is kötelezővé kellene tenni, egyrészt az emberek védelme, másrészt
pedig a társállatok védelme érdekében, hiszen a kutyák fontosabb betegségei ellen
biztosítanak védelmet.
2. Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak
koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani
állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj
természetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani.
3. A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak
természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
4. A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább
egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok
A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai irányelve a társállatok eutanáziájának elvégzésére.
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 1. § (2) a).
18
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 8. § (2).
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tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint
hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak.
Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem
szabad.
5. A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára
jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat
mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra,
amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.
6. Tilos
a) Kistestű ebet tíz m2-nél, közepes testű ebet tizenöt m 2-nél, nagytestű ebet húsz m2nél kisebb területen tartósan tartani. Ez a rendelkezés azonban nem terjed ki az
állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására.
b) Kistestű ebet négy m-nél, közepes testű ebet hat m-nél, nagytestű ebet nyolc m-nél
rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.
c) Gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban tartani.
d) Gerinces állat kifejlett egyedét harminc liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.
A kormányrendelet meghatározza, hogy a kistestű eb olyan eb, amelynek testtömege nem
haladja meg a húsz kilogrammot, közepes testű eb olyan eb, amelynek testtömege húsznegyven kilogramm, illetve nagytestű eb olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a
negyven kilogrammot.
7. Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább hat m2
akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a
szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. Ez a rendelkezés azonban nem terjed
ki az állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására.
8. Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve
tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb nyolc m-nél,
valamint a futó rész nem lehet rövidebb három m-nél.
9. A csoportosan tartott állatok esetében - hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan
elfogadott ismeretekből más nem következik - a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy
mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-,
fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez.
10. A talajszinten élő állatok hálós aljzaton nem tarthatók, kivéve, ha füves területen, vagy
közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet.
11. A nem kizárólag talajon vagy vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy
ágat, ülőrudat kell elhelyezni, amelyek mérete és kialakítása olyan, hogy az állat
biztonságban és természetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni.
12. Az akváriumot, amelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy más arra alkalmas
tárggyal kell lefedni, vagy az akvárium olyan mértékben tölthető fel vízzel, hogy a vízszint
és az akvárium felső pereme közti távolság alkalmas legyen a hal kiugrásának
megakadályozására.
13. Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet
állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani tilos.
14. Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére
kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne
veszélyeztesse.
15. Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
16. Hím sziámi harcoshalakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve tükörképüket ne
láthassák.
17. Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó
állatok táplálására szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.
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18. Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt, ha az állatok egymás testi
épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed
számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol
zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésű állatokat tilos
más állatokkal együtt tartani.
19. A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat,
szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.
20. A kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok szaporodását,
amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést
okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve.
21. Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig.
„A fülkorrekció kategorikus tiltását – az egyértelmű nemzetközi normák mellett – az
indokolja, hogy ez a műtét sokkal kockázatosabb az állat egészségére nézve, az állat több
hónapos vagy akár kifejlett korában végzik, altatást igényelhet, a nagyméretű sebek sokszor
elfertőződnek, gyakran a fül újravágása is szükségessé válik, ugyanakkor a beavatkozás
mértékével arányban álló egészségügyi előnnyel nem jár. A farokkorrekció lehetőségének
fenntartása ugyanakkor indokolt, hiszen a kutya szűk helyen (lakásban) való tartása során
– különösen bizonyos fajták esetében (pl. vizsla) – a farok rendszeresen megsérülhet.
Amennyiben a kölyök életének első napjaiban átesik a beavatkozáson, az nem jár
számottevő kockázattal.”19
22. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes.
Az elmúlt időszakban nagy vitát váltott ki ebtartói körökben20 a szabálysértési törvény21
egy módosítástervezete, amely úgy rendelkezett, hogy „aki a felügyelete alatt álló kutyát
úgy engedi közterületre, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeit nem tartja be” szabálysértést
követ el. Ezen rendelkezés a törvény „akit a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja szabálysértést
követ el” szabályának helyébe lépett volna. A módosítás indokolása az, hogy „A
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet szerint
kutyát belterület közterületén csak pórázon lehet vezetni. Ezzel összhangban indokolt, hogy
a tényállás is ennek megfelelő rendelkezést határozzon meg, különös tekintettel arra, hogy
a felügyelet nélküli közterületre történő bocsátás értelmezési problémát jelentett.” 22 A
tervezett előírás azonban a végleges módosítástervezetben nem került feltüntetésre.
A hatályos szabálysértési törvény a közterületen felügyelet nélkül történő kutyasétáltatást,
illetve kóborolni hagyást, továbbá a természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen történő póráz nélküli kutyasétáltatást és a közforgalmú közlekedési
eszközön póráz és szájkosár nélküli szállítást minősíti szabálysértésnek. Ugyanakkor a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet rögzíti,
hogy belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon
lehet vezetni. Vagyis a pórázkötelezettség már évek óta jogszabályban előírt kötelezettség.
Véleményem szerint a módosításnak a bírság kiszabása tekintetében lett volna jelentősége.
T/4247/57. számú törvényjavaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról.
20
http://www.origo.hu/tudomany/20130417-szabalysertesi-torveny-porazkotelezettseg-felsikernek-orulhetnek-akutyasok.html (2014. január 5.).
21
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
193. §.
22
A szabálysértési törvény módosítástervezete.
19
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Ha a szabálysértési törvénybe bekerülne a tervezett rendelkezés, akkor a közterületfelügyelet törvény erejénél fogva szabálysértési bírság kiszabására lenne jogosult. Jelen
helyzetben azonban erre nem jogosult. Ha az önkormányzat illetékességi területén helyi
önkormányzati rendeletben szabályozza az állattartás rendjét és abban rögzíti a tervezetben
megjelenő előírást és azt, hogy a rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén
közigazgatási bírság kiszabásának van helye, akkor a közterület-felügyelet is közigazgatási
bírsággal sújthatja a póráz nélkül ebet sétáltató gazdát. Jelen esetben a probléma
álláspontom szerint az, hogy ha az önkormányzat nem szabályozza illetékességi területén
az állattartást, a kormányrendelet alapján nem lehet szankcionálni a póráz nélkül kutyát
sétáltató ebtartót, hiszen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény23 csak akkor teszi lehetővé közigazgatási bírság kiszabását, ha
azt jogszabály előírja. Márpedig a kormányrendelet a szabályok megszegése esetére
szankciókról nem rendelkezik. Az Ávtv. értelmében azzal szemben, aki az állatok
védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti, az állatvédelmi hatóság
(esetünkben a jegyző, illetve járási állat-egészségügyi hivatal) állatvédelmi bírságot szabhat
ki. Az állatvédelmi bírság kiszabására vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet
állapítja meg, amely jogszabály azonban nem rendeli szankcionálni a póráz nélküli
kutyasétáltatást. Ezek alapján összességében megállapítható, hogy jelen helyzetben a
szankcióalkalmazás szempontjából - nem csak az eb póráz nélküli sétáltatása esetén, hanem
a kormányrendeletben és az Ávtv.-ben foglalt egyéb előírások tekintetében is - aggályos
helyzet áll fenn, ami mindenképpen orvoslásra szorul. Álláspontom szerint a
leghatékonyabb megoldás az lenne, ha az állatvédelmi törvénybe és kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletbe is bekerülne az a
rendelkezés, hogy „az ezen jogszabályban foglalt rendelkezések megsértése esetén
közigazgatási bírság kiszabásának is helye van”. Véleményem szerint e rendelkezés
beiktatásával orvosolható a jelenleg fennálló, van szabály, de nincs szankció probléma.
23. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen. E rendelkezés végrehajtása érdekében szájkosarat
használni – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát
nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
24. Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási
jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú
pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló jogszabály szerinti pirotechnikai
termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók, az állat tartójának gondoskodnia
kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat
megnyugtatására.24
A kormányrendeletbe foglalt állattartással kapcsolatos kötelezettségek tekintetében
megállapítható, hogy azok lényegében az Ávtv.-ben megfogalmazott általános szabályoknak
részletekbe menő, konkretizált deklarálásai.
2.2. Az ebek microchippel történő megjelölésére vonatkozó előírások
Az Ávtv. és a kormányrendelet 2013. január 1-jétől kötelezővé tette a négy hónaposnál idősebb
ebek microchippel történő megjelölését, amelynek összegét maximum – háromezer ötszáz
forint – árban határozta meg a jogalkotó. Ezen összeg magába foglalja a microchip árát, a
beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.
Az ebek microchippel történő megjelölése jogszabályi előírásának indoka az, hogy az ebek
gazdával rendelkezését valamilyen módon igazolni szükséges, ugyanis „…az elveszett, de jelölt
23
24

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény 94/A. § (1).
41/2010. (II. 26.) kormányrendelet 13-17/A. §§.
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állatok befogásukat követően órákon belül visszakerülnek gazdáikhoz, hiszen transzponderük
sorszámának leolvasását követően azonnal az állatorvos rendelkezésre állnak a beültetéskor
elvégzett regisztráció során a sorszámhoz rendelt adatok.” 25 Egyetértek az ebek microhippel
történő megjelölésének jogszabályban való előírásával.
Az Ávtv. értelmében a transzponderrel megjelölt ebek adatait – az állat tartója és más
személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme céljából – országos
elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
működtet és jogosult kezelni az abban rögzített adatokat. Az eb tulajdonosát és tartóját
széleskörű adatszolgáltatási kötelezettség terheli az eb transzponderrel történő megjelölését és
regisztrációját végző állatorvos felé, ugyanis az adatbázisban az alábbi adatokat kell rögzíteni:
a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
d) az eb tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató
állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
f ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató
állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
g) az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai
bélyegzője számát,
h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
i) az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát,
valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító
szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,
m) elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás
másolatát.
Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
az adatbázishoz
a) hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a fővárosi kerületi és a fővárosi
önkormányzat részére,
b) hozzáférést biztosíthat bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv
részére.
Az adatok országos adatbázisban történő nyilvántartásának indoka az, hogy az önkormányzatok
egy része korábban már kötelezővé tette az ebek megjelölését, de a helyi chipadatbázisok csak
az önkormányzatok illetékességi területén tartott ebek adatait tartalmazták és az egyes
adatbázisok közti kommunikáció hiányából következően amennyiben egy eb az adatait
tartalmazó rendszer illetékességi területén túl kóborolt, befogásakor tehetetlen volt a megtaláló,
még ha az állat meg is volt jelölve. Ezért van szükség a transzponderrel megjelölt ebek országos
adatbázisban történő kötelező nyilvántartásának bevezetésére.26
A kormányrendelet az alábbi állatorvost érintő kötelezettségeket írja elő:
a) Az állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat
transzponderrel jelölt-e. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt
eb oltható.27

T/4247/57. számú törvényjavaslat.
T/4247/57. számú törvényjavaslat.
27
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 4. § (7).
25
26
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b) A microchippel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző
állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével,
aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
c) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő nyolc napon belül a beavatkozást
végző állatorvos köteles az állat adatait az adatbázisban regisztrálni. Az adatbázisba
történő regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása
miatt történő adatmódosítás díjmentes.
d) A microchippel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt
elvégző szolgáltató állatorvos nyolc napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni.
e) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató
állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.
A jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal tizenötezer forinttól negyvenötezer
forintig terjedő állatvédelmi bírságot szabhat ki azzal az állattartóval szemben, aki
elmulasztja az eb microchippel történő megjelölését.28
Amennyiben a microchippel megjelölt eb tartója megváltozik, az új tartó az adatváltozást nyolc
napon belül köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, továbbá az adatbázis
működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani.
A kormányrendelet az ebtartóra is kötelezettségeket ró, ugyanis rögzíti, hogy ha a
transzponderrel megjelölt eb tulajdonosa, tartási helye megváltozik, vagy az állat elpusztul,
akkor az adatváltozást nyolc napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
A társállatok microchippel történő megjelölésének további előírásait a MÁOK microchip
szabályzata tartalmazza. A szabályzat többek között rögzíti a microchip behelyezésének
általános szabályit, amelyek a következők:
a) A microchip beültetést csak állatorvos végezheti, a szakmai irányelvek szabályzatának
megfelelően.
b) Az állatorvos a mikrochip behelyezését az állatorvosi rendelőben, illetve az állattartó
kérésére annak lakásán vagy telephelyén végezheti el, oly módon, hogy az állatnak a
legkisebb fájdalmat okozza.
c) A beültetés helye kedvtelésből tartott ebek, macskák és vadászgörények esetében a nyak
bal oldalának középső tájéka.
d) Ha az állatba korábban behelyezett transzponder nem olvasható le, új mikrochip
behelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a korábbi mikrochip valóban nem
található, nem működik, nem leolvasható.29
A MÁOK szabályzata továbbá tiltó rendelkezéseket is meghatároz, mint például:
a) Az állatba korábban beültetett mikrochip eltávolítása az állat azonosíthatóságának
megszüntetése céljából tilos.
b) Korábban már felhasznált mikrochip ismételt felhasználása tilos.
c) Nem magyarországi engedéllyel rendelkező állatgyógyszer-forgalmazótól származó,
bizonytalan eredetű és bizonytalan sterilitású, valamint lejárt sterilitású mikrochip
beültetése tilos.30
Az Ávtv. kimondja továbbá, hogy az adatbázisban szereplő adatok tulajdonjogot nem
igazolnak. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet meghatározza, hogy az oltási könyv az állat tulajdonjogát és származását nem igazolja.
A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi
szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet rögzíti, hogy az útlevél kizárólag az
állategészségügyi
követelményeknek
való
megfelelés
igazolására,
járványügyi
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról.
Magyar Állatorvosi Kamara microchip szabályzat 2. pont.
30
Uo. 5 pont.
28
29
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nyomonkövetésre, valamint az állat egyedi azonosítására szolgál. Az útlevél nem használható
fel az állat fajtatiszta származásának, illetve tulajdonjogának igazolására. Ezért indokolt
megvizsgálni, hogy jó-e így a szabályozás? Hogyan lehet igazolni a tulajdonjogot? Fajtatiszta
ebek esetén az állat tulajdonjogának igazolására a törzskönyv szolgál. Mivel a mai magyar jog
a kutyákat, illetve az állatokat a „dolog” kategóriába sorolja, az ezzel kapcsolatos tulajdonjog
igazolása a polgári jog körébe tartozó kérdés, azaz eb feletti tulajdonjog szerezhető elbirtoklás,
találás, öröklés útján, valamint szerződés (például adásvételi, ajándékozási, stb. szerződés)
alapján.
Záró gondolatok
Az állat védelmének általános szabályai fejezetcím alatt az Ávtv. az állat tartásának általános
szabályait, az állat kíméletét és az állatkínzás tilalmát, az állaton való beavatkozás szabályait és
az állat életének kioltására vonatkozó szabályokat tárgyalja. Ezek a rendelkezések az
állatvédelem legalapvetőbb normái, és ezen általános szabályokra épülnek az egyes állatfajokra
– így a társállatokra is – vonatkozó részletszabályok.
Az állatvédelem és azon belül különösen az ember közvetlen környezetében élő társállatok
védelme jogi szabályozásának kutatása, elemzése a hazai jogi szakirodalomban meglehetősen
periférikusan kezelt téma. Véleményem szerint a kérdés figyelmet érdemel, mert bár nagyon
sok embernek a környezetében vannak társállatok, a hazai szakirodalomban méltánytalanul
elhanyagolt a téma.31
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Klemm Dávid: Magyarország és az európai integráció
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár
Bevezetés
Magyarország 2004. május 1-jén Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia mellett az immáron 25 tagállamú Európai Unió tagja
lett, annak ötödik bővítésének első része folyamán. A csatlakozás előkészítése több évet vett
igénybe, valamint az országoknak teljesíteniük kellett az Európai Tanács által megfogalmazott
koppenhágai kritériumokat1 is, melyekről az intézmény 1993 júniusában döntött. Azóta
lezajlott az ötödik bővítés második része is, 2007-ben az Európai Unió 27 tagállamú lett,
Románia és Bulgária csatlakozásával.2 A legutóbbi, 2013. július 1-jén bekövetkezett bővítés
során Horvátország lett az Európai Unió legújabb, 28. tagállama. Ez a bővítés egyedülálló volt,
mert nem volt még arra példa, hogy egyetlen tagállam csatlakozzon az Unióhoz.
Magyarország és az Európai Unió viszonyának vizsgálatakor ki kell térnünk a csatlakozást
megelőző eseményekre, arra, hogy Magyarország, mint a keleti-blokk állama miként került
apránként kapcsolatba a Nyugat-Európában már intenzíven zajló integrációs folyamattal,
valamint, hogy a rendszerváltás után megnyíló lehetőségeket hogyan, és milyen mértékben
használta ki hazánk. Át kell tekinteni a csatlakozásig vezető utat a rendszerváltástól kezdve, és
magát a csatlakozást is. Fontos kiemelni, hogy Magyarország milyen mértékben képviselteti
magát az Unió intézményrendszerében. Az uniós jogközelítés folyamata is fontos, valamint az,
hogy a csatlakozás óta milyen jogmegfeleltetési kötelezettségek terhelik hazánkat. Az uniós
tagság alkotmányos alapjait egy 2002-es alkotmánymódosítás fektette le az Alkotmányunkban,
valamint az Alaptörvényünkben ezek az alkotmányos alapok természetesen, az európai
integráció eszményeivel együtt, tovább élnek.
Nyitás a Nyugat felé
Magyarország és az Európai Közösségek kapcsolata az 1960-as évek végén, valamint az 1970es évek elején kezdődött. A keleti blokkban történő gazdasági reformok hatására megtörtént a
nyitás ezen a téren a nyugat felé. Árgarancia megállapodások köttettek a magyar hatóságok és
az Európai Gazdasági Közösség között. Ezek adott termékekre irányuló technikai
megállapodások voltak. Lényegük abban állt, hogy Magyarország számára egy olyan
kötelezettséget nevesített, hogy nem exportálhat egy bizonyos rögzített ár alatt, a másik oldalon
pedig az Európai Gazdasági Közösség ezt kompenzálva a kivetett pótvám (pótlefölözés) alóli
mentességet ad az országunknak.3
Az előbb említett megállapodások nem mérhetőek az 1970-es évek eseményeihez. 1973-ban
Magyarország csatlakozott a GATT-hoz (General Agreement on Trafic and Trades/Általános
Vámtarifa és Kereskedelmi Megállapodás) – mely utódja a későbbi WTO (World Trade
1. a csatlakozó államnak rendeznie kell a demokráciát, a jogrendet, az emberi jogokat és a kisebbségi jogok
védelmét garantáló intézményeket;
2. működő piacgazdasággal kell rendelkeznie, képesnek lenni arra, hogy az EK-n belül is állja a versenyt és a piaci
erők nyomását;
3. képesnek kell lenni arra, hogy vállalja a politikai, valamint a gazdasági és pénzügyi unióval járó
követelményeket;
4. az EU-nak rendelkeznie kell az új tagok befogadásához szükséges kapacitással és készséggel, úgy hogy ”az
európai integráció szintje ne csökkenjen”.
2
DINAN, Desmond: Even Closer Union: An Introduction to European Integration, Lynne Rienner Publishers,
Boulder, CO, USA, 2005, 143.
3
SZÉKELY Klára: Az Európai Uniófejlődésének alapismeretei, Pápai Nyomda Kft., Pápa, 2012, 20.
1
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Organization/Kereskedelmi Világszervezet). Magyarországnak nem sikerült elszakadnia a
keleti blokktól, és mintegy megpecsételve, a szocialista országokhoz hasonlóan „állami
kereskedelmű országként” sorolta be az EK. Nem sikerült elérni, hogy egy kedvezőbb
pozíciónak köszönhetően leépítésre kerüljenek a diszkriminatív gazdasági intézkedések. 4 A
magyar termékekre a nyugat-európai országok magasabb vámokat vetettek ki, valamint
minőségi és mennyiségi kvótakorlátozások léptek érvénybe az országunkkal szemben.
Kiemelendő még ezen időszakból az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez, az
EBESZ-hez (Organization for Security and Co-operation in Europe/OSCE) való csatlakozási
igény benyújtása 1973-ban, annak alakulásakor, valamint a Helsinki Záróokmány 1975-ös
aláírása, melynek köszönhetően Magyarország a szervezet tagja lett. A szervezetben résztvevő
országok a kereskedelmi fejlesztések akadályainak fokozatos felszámolását vállalták. 1973-74ben sor került még a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) és az EK közötti
eredménytelen párbeszédekre, valamint tárgyalásokra is.
Sor került 1978-tól kezdve vertikális megállapodásokra is. A Külkereskedelmi Minisztérium
kötötte ezeket a Bizottsággal. Az EK piacára így előre lehetett tervezni több évre az export
terén, főleg az acélipar, a textilipar és az állattenyésztés (juh- és kecskehús) területén.
1988-ban került sor a Magyarország és az EK között kötött kereskedelmi és együttműködési
megállapodásra, melynek köszönhetően az EK Magyarországot teljes jogú GATT tagként való
kezelését vállalta határidőhöz kötötten, a jövőben megszüntetve a diszkriminatív mennyiségi
korlátozásokat. Magyarország „állami kereskedelmű országként” került nyilvántartásba, még
az 1975-ös csatlakozása után.5
Kiemelendő a PHARE Program (Poland and Hungary Assistance with Restructing the
Economy) 1989-es elindítása, melynek eredeti célja a segítségnyújtás volt, hogy a politikai
demokrácia megszilárduljon, és a megfelelő szakemberek és új intézmények adottak legyenek
a piaci átalakuláshoz.6 A PHARE program egyike volt a három előcsatlakozási alapnak az ISPA
(Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) és a SAPARD (Special Accession
Programme for Agricultural and Rural Development) mellett.7
Fontos, hogy Magyarország 1990. november 6-án az Európa Tanács tagja lett.8 Az Európa
Tanács Alapszabályát a kihirdetéséről szóló 1991. évi LXXI. törvénnyel hirdette ki a magyar
Országgyűlés.9 Az Európa Tanács egy Strasbourg-i székhelyű nemzetközi szervezet.
Kiemelendő, hogy nem az Európai Unió egyik intézményéről van szó, hanem kormányközi
együttműködésről.
Magyarország és az uniós csatlakozás
Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételrendszerének Az Európai Unióról szóló szerződés
(a továbbiakban: EUSz.) 49. cikke szolgál alapjául, miszerint „Bármely olyan európai állam
kérheti felvételét az Unióba, amely tiszteletben tartja a 2. cikkben említett értékeket 10, és
BALÁZS Péter: Az Európai Unió külpolitikája és a magyar-EU kapcsolatok fejlődése, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 2002, 113-114.
5
http://www.eduport.hu/cikk.php?id=4803 (2013. október 1.)
6
BROWN-DEARDORFF-DJANKOV-STERN: An Economic Assesment of the Integration of Czechoslovakia, Hungary,
and Poland into the European Union, School of Public Policy, University of Michigan, Michigan, 1995, 6.
7
http://www.nfu.hu/elocsatlakozási_alapok (2013. október 1.).
8
NÉMETH István: 20. századi egyetemes történet 1. kötet Európa, Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 452.
9
1991. évi LXXI. törvény az Európa Tanács 1949. évi május 5-én, Londonban aláírt és az Európa Tanács
Főtitkárának 1951. május 22-i, 1951. december 18-i, 1953. május 4-i, 1958. május 30-i, 1961. november 3-i, 1963.
május 6-i, 1965. május 24-i, 1970. október 14-i, 1971. február 17-i, 1974. december 9-i, 1976. október 2-i, 1978.
január 9-i, 1978. január 20-i és 1978. november 27-i jegyzőkönyvei szerint módosított Alapszabályának
kihirdetéséről.
10
Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság,
valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein
4

118

elkötelezett azok érvényesítése mellett.” Ha egy ország felvételét kéri, a kérelmet a Tanácshoz
kell benyújtania, mely többségi szavazással határoz, a Bizottsággal való konzultáció, valamint
az Európai Parlament képviselőinek abszolút többséggel elfogadott egyetértése után. 11
Az 1990. április 28-án tartott dublini csúcsértekezleten, a rendszerváltásnak köszönhető gyors
politikai valamint gazdasági átalakulás hatására az EK kilátásba helyezte a magyar, cseh,
szlovák és lengyel társulási megállapodás jövőbeli megkötését.
1990. december 18-án jóváhagyták Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország Társulási
Szerződésének megkötésére vonatkozó tárgyalások megkezdését. A tárgyalások, melyek a
Társulási Megállapodás megkötését készítették elő Brüsszelben kezdődtek meg 1990.
december 21-én, és 1991. november 22-én értek véget a Megállapodás szövegtervezetének
elkészítésével. 1991. december 16-án Brüsszelben sor került a Magyar Köztársaság és az
Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulási létesítéséről szóló Európai
Megállapodás aláírására. Az Európai Megállapodást az 1994. évi I. törvény hirdette ki, a
törvény és maga a Megállapodás 1994. február 1-jén lépett hatályba. A szerződő felek az egyik
oldalon a Magyar Köztársaság, másik oldalon pedig az Európai Gazdasági Közösség, ez
Európai Atomenergia Közösség valamint az Európai Szén- és Acél Közösség, valamint azok
tagállamai voltak. A Megállapodás intézményeket is létrehozott. A Társulási Tanács
döntéshozatali szerv volt, amelynek tagjai voltak a Közösség Tanácsa valamint Bizottsága és
kormánytagok a társulási országokból, feladata a célok végrehajtására, valamint egyfajta
tartalmi értelmezés és vitaeldöntés volt.12 A Társulási Tanács ügyvivő szerve volt a Társulási
Bizottság. Az Európai Parlament és a magyar parlament tagjaiból pedig a Parlamenti Társulási
Bizottság állt össze, melynek javaslattételi joga volt. 13
Magyarország és Lengyelország 1994 áprilisában nyújtották be csatlakozási kérelmüket az
Európai Unióhoz. Magyarország részéről ezt Jeszenszky Géza külügyminiszter tette meg. Az
esseni csúcsértekezleten, 1994 decemberében megszületett a döntés, hogy mely államok
csatlakozhatnak: Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia a keleti országok közül. 14
Az úgynevezett Fehér Könyv 15 jóváhagyására az 1995. júniusi Cannes-i csúcsértekezleten
került sor. Ez a dokumentum a közép-kelet-európai országok számára került kidolgozásra a
Bizottság által. A dokumentum az érintett országok számára nyújtott segítséget az egységes
piachoz való csatlakozáshoz vezető út során.
Az Európai Tanács két ülését kell kiemelnünk, az egyik az 1995 decemberében tartott madridi
ülés, a másik pedig az 1997. decemberi luxemburgi ülés. Ezek már a konkrét csatlakozási
tárgyalások megkezdését irányozták, mivel 1989 óta ugyan folytak tárgyalások, de azok csupán
informális módon folytak, nem a meghatározott keretek között történtek. Szükség volt a
szabályos keretek között folyó, egy asztalnál lefolytatott kétoldalú tárgyalásokra. 1998.
november 10-én végre elkezdődtek a tényleges csatlakozási tárgyalások. A bécsi ülésen 1998
decemberében döntöttek arról, hogy az ötödik bővítés két részben fog végbemenni, Románia
és Bulgária csatlakozása a második részben fog megtörténni, ide datálható vissza, hogy ez a két
ország nem velünk együtt, hanem csak 2007-ben csatlakozott az Unióhoz.
alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az
igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.
11
Az Európai Unióról szóló szerződés, 49. cikk.
12
CZUCZAI-LOMNICI-MARTONYI-SÁRKÖZY-SZECSKAY-VASTAGH-VEREBÉLYI-VÖRÖS:
Jogalkotás,
jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003,
40.
13
1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről.
14
http://www.eduport.hu/cikk.php?id=4804 (2013. október 1.).
15
White Paper: Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the
Internal Market of the Union COM(95) 163.
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Az Európai Bizottság 1997 júliusában kidolgozta az Agenda 2000-et. Az európai regionális
politika jövőjén és a közös agrárpolitika reformján kívül az előirányzott bővítésekkel
kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket, mely közül kiemelendő az Európai Unió 2000 és 2006
közötti költségvetésének tervezete, mely már figyelembe vette a csatlakozás előtt álló középés kelet-európai országok jövőbeli tagállami pozícióját is.
A csatlakozási tárgyalások két szakaszban zajlottak. Az első szakasz hivatalosan az „acquis
screening” nevet kapta, mely az uniós joganyag áttekintését jelentette. Az Európai Bizottság
szakértői vizsgálták a jogrendünk megfelelését az uniós jog viszonylatában. Ezek után
kerülhetett sor az érdemi tárgyalásokra.
A berlini csúcsértekezleten került sor 1999. március 24-25-én az előcsatlakozási eszközök
jóváhagyására, valamint az Agenda 2000 elfogadására. Immáron biztos volt, lefektették azokat
az alapokat, melynek köszönhetően 2002 és 2006 között évente növekvő összeg kerül
elkülönítésre az Unió által arra, hogy a tagállamok felvétele rendben megtörténjen.
A Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja (más néven az Acquis Átvételének
Nemzeti Programja/ National Programme for the Adoption of the Acquis) 1999. június 29-én
került elfogadásra. Ez gyakorlatilag egy stratégiai irányvonal, mely az európai felzárkózást
célozza a gazdaság területén.
Kiemelendők az országvélemények (AVIS) is, melyekben a csatlakozandó országokat
jellemezték. A Bizottság a hazánkat érintő első országvéleményt 1997-ben, a másodikat 1999ben, a harmadikat 2000-ben, végül a negyediket pedig 2001-ben hozta. Az országvéleményeket
az Európai Bizottság készíti az Európai Tanács felkérésére, mely azt méri fel, hogy a
csatlakozási kérelmet benyújtott ország vizsgálatkori állapota alapján az uniós tagság
követelményrendszerének mennyire felel meg.
2002. december 9-én hivatalosan is sor került a csatlakozási tárgyalások lezárására. 2002.
december 12-13-án sor került a koppenhágai csúcsra, amelyen Magyarország a többi 2004-ben
csatlakozandó országgal együtt vett részt, és ezen országok hivatalosan meghívásra kerültek az
Európai Unióba.
A 2004-es csatlakozáshoz szükséges volt az Alkotmány módosítása. Erre annak érdekében
volt szükség, hogy a csatlakozási szerződés ne legyen alkotmányellenes, és a hazai jog be tudja
fogadni a csatlakozási szerződést. Az alkotmány módosítására a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvénnyel
került sor. A törvény az Alkotmányba iktatta a 2/A. paragrafust:
„2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében
nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a
továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a
többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az
Európai Unió intézményei útján is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez és kihirdetéséhez az
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” 16
Maga az Alkotmány módosítása rendelte el a népszavazást az uniós csatlakozásról. Az
Alkotmány a következő 79. §-sal egészül ki: „79. § Ügydöntő országos népszavazást kell
tartani a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő, a csatlakozási szerződés szerinti
csatlakozásáról. E népszavazás időpontja: 2003. április 12. A népszavazásra bocsátandó
kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?”17
Ennek megfelelően Magyarországon 2003. április 12-én tartották az Európai Unióhoz való
csatlakozásról szóló népszavazást. A kérdés a törvényi szabályozásnak megfelelően a
következő volt: Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?
16
17

2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 1. §.
2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 10. §.

120

A népszavazásra ügydöntő országos népszavazás formájában került sor. Az ügydöntő országos
népszavazás az Alkotmány szerint akkor eredményes, ha „az érvényesen szavazó
választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.” A népszavazás eredményes volt, az
érvényesen szavazó választópolgárok 83.76%-a IGEN szavazatot adott le. Az összes
választásra jogosultak száma 8 042 272 fő volt, ebből 3 669 252 fő jelent meg a szavazáson,
tehát 45.62%-os volt a részvétel. Ebből pedig 3 056 027 fő IGEN választ adott, valamint
csupán 592 690 fő adott nemleges választ, tehát a megjelentek 16,24%-a. A választásra
jogosultak számához mérve az IGEN válasz 38%-os eloszlást, a NEM válasz pedig 7.37%-os
megoszlást kapott.18
2003. április 16-án Athénban aláírásra került a csatlakozási szerződés, majd a csatlakozásig
megtörtént ennek a tagállami ratifikációja is. 2004. május elsején pedig Magyarország az
Európai Unió teljes jogú tagjává vált.
Magyarország és az uniós intézmények
Az Európai Unió intézményrendszerére még egyik bővítése sem tett akkora nyomást, mint az
ötödik. Az első bővítés során 1973-ban 3 ország csatlakozott (Egyesült Királyság, Írország,
Dánia) és így az Európai Közösségek tagállamainak száma 6-ról 9-re növekedett. A déli
bővítéseknek is nevezett második és harmadik bővítés alkalmával Görögország (második
bővítés 1981) valamint Portugália és Spanyolország (harmadik bővítés 1986) növelte a
tagállamok számát először 10-re majd pedig 12-re. A negyedik bővítés során 1995-ben újabb
három tagországgal bővült az Európai Unió: Ausztria, Finnország és Svédország csatlakoztak.
Elmondható tehát, hogy az ötödik bővítés az előirányzott 12 új tagállammal, a két részben
történő csatlakozás során az Unió először 25, majd pedig 27 tagúvá vált. Eddig még nem volt
példa arra a bővítések során, hogy majdnem annyi ország csatlakozzon, mint amennyi már
tagállama a bővítés előtt volt az Uniónak. Adott volt tehát egy olyan megoldandó probléma,
hogy az Unió intézményrendszerének milyen reformon kell átesnie ahhoz, hogy az újonnan
csatlakozott tagállamokkal is működőképes legyen.
Elsőként az amszterdami maradékokat (Amsterdam Leftovers) kell megemlítenünk. Az 1999es Amszterdami Szerződés általános megítélése az, hogy számos kérdés rendezésére nem került
sor, melyek megválaszolása, megoldása és ezek rögzítése sürgető lett volna. Az ötödik bővítés
során felmerülő problémákra többek várakozása ellenére nem tartalmazott rendelkezéseket a
szerződés. Szükség lett volna a szavazati súlyok átalakítására, a minősített többség
kiterjesztésére, valamint a Bizottság összetételének átalakítására. Ezen elmulasztott reformokat
illetik az amszterdami maradékok elnevezéssel. Két csúcson, a kölni (1999. június) valamint a
helsinki (1999. december) csúcson döntöttek úgy a tagállamok, hogy ezeket a nyitott kérdéseket
haladéktalanul meg kell oldani.
Az amszterdami maradékokra történő válaszként értékelhetjük a 2001. február 16-án aláírt
Nizzai Szerződést.
Az egyik fő változás a Bizottságot érte. Az Európai Bizottság egyszerre javaslattevő,
döntéskezdeményező, döntés-előkészítő, jogalkotási, ellenőrzési, képviseleti feladatokat ellátó,
valamint végrehajtó szerv. 19 A 15 tagú Unióban a Bizottság 20 tagból állt. Németország,
Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország valamint Spanyolország 2-2 biztosi helyet
birtokolt, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Írország, Görögország, Portugália, Ausztria,
Svédország és Finnország pedig 1-1 biztost küldhetett a testületbe. A Nizzai Szerződés
értelmében az eddig 2 delegálttal rendelkező országoknak le kell mondaniuk az egyik
helyükről, és minden tagállam egy biztost küldhet a testületbe. A szerződés 27 főben
18
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maximalizálta a Bizottság tagjainak számát. Ez egyfajta előrejelzés volt a 27 főre bővülő
taglétszám kapcsán az ötödik bővítés végére.
Az Európai Unió Tanácsát érintette a másik fő változás. A Tanács az Unió legfontosabb
jogalkotó szerve. A szavazatokat újra kellett súlyozni. A 27 tagú Unióra irányadó szabályok
szerint a Tanácsban 345 szavazat van, ebből a négy legnagyobb tagállam (Németország,
Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország) rendelkeznek 29-29 szavazattal.
Magyarországnak a 27 tagú Unióban 12 szavazattal rendelkezik. 255 szavazat szükséges a
minősített többséghez, valamint további kritérium, hogy a népesség 62%-t kell legalább
képviselni. Mivel Németország a legnépesebb tagállam, így gyakorlatilag Németország
támogatása nélkül nehéz kompromisszumra jutni.
Az Amszterdami Szerződés után az Európai Parlament létszáma 626 fő volt. Kikötette a
szerződés, hogy a bővítések után sem lehet több a képviselők száma, mint 700. A Nizzai
Szerződés nem tudta tartani ezt a számot, a testület teljes létszámát 732 főben maximalizálta.
Át kell tekintenünk Magyarország helyzetét és képviseltségét az Unió intézményeiben. Az
Európai Bizottságban, az Unió végrehajtó szervében egy fő, a foglalkoztatásért, szociális
ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos képvisel minket. Az Európai Parlamentbe,
amely az Unió egyetlen közvetlenül megválasztott szerve, 22 képviselőt választhattak és
választottak is a magyarok. A Parlament Horvátország csatlakozásával 766 főre nőtt, 732-ről.
Az Európai Unió Tanácsában, ami az Unió legfőbb döntéshozó szerve, Magyarország 12
szavazattal rendelkezik. Összesen 352 szavazat oszlik meg a jelenlegi 28 tagállam között. Az
Európai Bíróságnak egy magyar bírája van, valamint az Elsőfokú Bíróság munkájában is részt
vesz hazánk egy tagja. Az Európai Számvevőszék az uniós pénzügyek ellenőrzésére létrehozott
intézmény. Mivel tagállamonként 1-1 főből áll a testület, így Magyarország is képviseltetve
van, a jelenleg 28 fős testületben. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban 12 tag
képviseli hazánkat. Ezen bizottság feladatai közé a főbb uniós intézmények számára nyújtott
tanácsadás tartozik. A Régiók Bizottságában szintén 12 magyar tag van. Feladata a helyi és
regionális érdekképviselet az uniós politikában valamint a jogalkotási folyamatban. Meg kell
még említenünk a Központi Bankok Európai Rendszerét, az Európai Központi Bankot, és a
Magyar Nemzeti Bank ezekkel való viszonyát. A Központi Bankok Európai Rendszere egy
decentralizált központi bankrendszer, mely meghagyja a tagállami jegybankokat, ám integrálja
őket ebbe a rendszerbe. Ez a rendszer az Európai Központi Bankból és az Európai Unió
tagállamainak jegybankjaiból áll. A tagállami jegybankok között két csoportot
különböztethetünk meg, az eurózónán belüli és az azon kívüli tagállamok jegybankjait. Az
eurórendszer tagjai értelemszerűen az Európai Központi Bank és az eurózóna tagállamainak
nemzeti központi bankjai. A Magyar Nemzeti Bank tölti be Magyarország helyét a Központi
Bankok Európai Rendszerén belül, mint hazánk jegybankja. 20
Jogközelítés
Az uniós jog és a tagállami jogok összeütközése esetén az uniós jog elsőbbséget élvez. 21 A
közösségi jog elsőbbségét az Európai Bíróság a 6/64. sz. Flaminio Costa kontra ENEL
ügyben22 hozott döntésében értelmezte. A 106/77. sz. Simmenthal ügyben 23 pedig a Bíróság
megerősítette a közösségi jog elsőbbségét, melynek értelmében a tagállami bíróságok
kötelesek a tagállami jogot a közösségi jog figyelembe vételével alkalmazni.
A csatlakozás előtt álló országoknak a jogrendszerüket és jogszabályaikat kompatibilissé kell
tenniük az uniós joggal. Erre szolgál a jogközelítés intézménye. Az uniós tagság feltétele, hogy
http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.hu.html (2013. október 1.).
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a tagállami nemzeti jogok megfeleljenek az uniós jogszabályoknak. Egy ország addig nem
lehet tagállam, amíg a jogközelítés feltételrendszerének eleget nem tett. Sok álláspont szerint
a jogközelítést több szakaszra lehet bontani. Petrétei József szerint például 3 szakaszt lehet
megkülönböztetni.24 Eszerint az első szakasz a jogközelítés rendszerének és elveinek
meghatározása, amely hazánkban a társulási megállapodás aláírásától valamint hatályba
lépésétől (1991, 1992-94) a csatlakozási tárgyalások megindulásáig tart (1998). Ezután
következik a második szakasz, amely az intenzív szakasz, ez a csatlakozásig tart (2004. május
1.). A harmadik szakasz pedig a csatlakozás után kezdődött és még a mai napig tart. Ezzel a
felfogással nem értek egyet. Véleményem szerint a jogközelítés a csatlakozás napjával
befejezettnek tekinthető. Az Európai Unió tagállamaiban a csatlakozásuk napja után hozott
jogszabályok tekintetében nem beszélhetünk jogközelítésről. Elméletben a csatlakozás napjáig
hozott jogszabályokat a csatlakozás napjáig az Európai Unió joganyagával kompatibilis
állapotba kell hozni. Ezzel elméletben a jogközelítés folyamata a csatlakozás napjával
lezártnak tekinthető. A tényleges tagállami státusz megszerzése után csak arról a
kötelezettségről beszélhetünk bármely tagállam kapcsán, hogy a meghozott jogszabályok nem
lehetnek ellentétesek az uniós joggal. Persze gyakorlatban előfordulhat az, hogy a csatlakozás
napjáig valamely jogközelítési kötelezettség teljesítése nem valósul meg teljes mértékben, és
áttolódik a csatlakozás utáni időszakra, az ország már tagállami státuszának idejére esik, ám
ezt nem nevezhetjük az előzőekben említett felosztás harmadik szakaszának, mivel
gyakorlatilag az első, vagy a második szakaszban elmulasztott jogközelítési tevékenység
pótlásáról van szó.
Ha az újonnan megalkotott irányelvek esetét nézzük, amelyek jogalkotási kötelezettséget
keletkeztetnek, véleményem szerint ebben az esetben sem beszélhetünk jogközelítésről. Az
adott irányelvet át kell ültetni a címzett tagállamok nemzeti jogrendjébe. Itt nem
jogközelítésről van szó, hanem teljesítve az uniós tagsággal járó kötelezettségeket, jelen
esetben az irányelv által keletkeztetett jogalkotási kötelezettséget, az adott tagállami
jogrendszernek meg kell felelnie az uniós jognak. Attól, hogy az ilyen eszközök célja egy
egységes, egész Európában érvényes jog és jogrendszer megteremtése, az elterjedt
szóhasználat szerint a tagállamok jogának és jogrendszereinek egymáshoz valamit az Unióhoz
való közelítése, még koránt sem lehet rásütni, hogy jogközelítésről van szó. A kívánt cél
eléréséhez vezető utat nem szerencsés magának a célnak az elnevezésével illetni. Mint már
említettem, jogközelítés helyett egy olyan kötelezettség teljesítéséről kellene beszélni melynek
célja a jogközelítés. A jogközelítés szót az általánosan, véleményem szerint hibásan használt
tartalma szerint lehetséges lenne lecserélni, például jogmegfelelésre, vagy jogmegfeleltetésre,
mely jobban tükrözi azt a tevékenységet, mely tulajdonképpen a bejárandó út, ami a
jogrendszerek közelítéséhez vezet.
A Társulási Megállapodás rögzítette a jogközelítéssel kapcsolatos végrehajtandó feladatokat
Magyarország számára. A Megállapodás V. címe a "Fizetések, tőke, verseny és más gazdasági
rendelkezések, jogszabályok közelítése" címet viseli. Kifejezetten az V. cím III. fejezete szól a
jogszabályok közelítéséről. Magyarország egyoldalú kötelezettséget vállalt, hogy a teljes
magyar jogrendre kiterjedően, mind az akkor hatályos, mind a jövőbeli jogszabályok meg
fognak felelni az uniós követelményeknek. Az „amennyire lehetséges” kitétel rugalmassá tette
a jogközelítést. A csatlakozás előfeltételeként jelenik meg ez a kötelezettség. „A jogszabályok
közelítése különösen a következő területekre terjed ki: vámjog, társasági jog, bankjog, vállalati
számvitel és adózás, szellemi tulajdonjog, a dolgozóknak a munkahelyen történő védelme,
pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok, emberek, állatok és növények életének és
egészségének védelme, élelmiszer-jogszabályok, a fogyasztói érdekvédelem, ideértve a
termékfelelősséget, közvetett adózás, műszaki szabályok és szabványok, fuvarozás és
PETRÉTEI József: A magyar jogharmonizáció az Európai Uniós csatlakozás előtt és után, Romániai Magyar
Jogtudományi Közlöny, 2003/1. szám, 6.
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környezetvédelem.”25 A Közösség az intézkedés végrehajtása érdekében technikai segítséget
nyújt Magyarországnak, amely szakértők cseréjében, információk szolgáltatásában,
szemináriumok szervezésében, gyakorlatban való képzésben és a közösségi jogszabályok
fordításához nyújtott segítségben realizálódik. 26
A jogközelítési folyamat Magyarországon a Társulási Megállapodás aláírásával kezdődött meg
1991. december 16-án. A folyamatot már előkészítendő, elfogadásra került a 2006/1990. (HT
4.) MT határozat, mely „Az Európai Közösség jogával való harmonizációs eljárásról” szólt. A
Megállapodás hatására módosult az akkor hatályban lévő jogalkotási törvényünk is. A
Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 5. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 40. §-a kiegészül a következő bekezdéssel:
„(3) Ha a törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörét érinti, az indokolásban tájékoztatást kell adni arról is, hogy a javasolt
szabályozás milyen mértékben tesz eleget az Európai Közösségek jogszabályaihoz való
közelítés követelményének, illetőleg az összeegyeztethető-e az Európai Közösségek
jogszabályaival.”
Magyarország fontos és a csatlakozási hajlandóságát kiemelendően megerősítő lépéseket tett
azzal, hogy az uniós jog elsőbbségét elismerte. Ugyancsak hajtóerő volt az a tény, hogy a
Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállaltunk a magyar jogrendszer közelítésére, tehát
nem adódott más alternatíva, mint a kötelezettség teljesítése. Fontos tényezőként megjelentek
a jogközelítési feladattervek. Az első ilyen feladat a 2004/1995. (I. 20.) Korm. határozatban
öltött testet. A 2174/1995. (VI. 15.) Korm. határozat rendelkezett Magyarország ötéves
jogközelítési programjáról.
Az 1998. március 31-én megkezdett csatlakozási tárgyalások jelentették a klasszikus
értelemben vett jogközelítés következő lépcsőjét. Az a tény, hogy Magyarország a csatlakozás
előtti utolsó szakaszban volt, nagy nyomást gyakorolt a jogközelítési feladatok elvégzésére.
Különösképpen akkor, amikor a magyar kormány 2002. január 1-jét jelölte meg a csatlakozás
várható megvalósulásának időpontjaként. Meg kellett teremteni a jogközelítési feladatok
ütemezését és programozását, a jogközelítési célú jogszabályokat tartalmilag ellenőrizni kellett,
valamint jogközelítési kérdésekben módszertani tanácsadásra is szükség volt.
Mint már írtam, véleményem szerint az uniós csatlakozással lezárult a jogközelítési folyamat,
és egy új kötelezettség keletkezett, az hogy a magyar jogszabályok megfeleljenek az uniós
jognak. Ez a megfelelés, megfeleltetés intézményesítve az 1036/2004. (IV. 27.) Korm.
határozatban jelent meg, ami az európai uniós tagságból eredő jogközelítési feladatok
meghatározásának, programozásának és teljesítésük ellenőrzésének rendjéről szólt. Ezt a
határozatot a Kormány kifejezetten az Európai Unióhoz való csatlakozást követő időszakra
irányadóan alkotta meg. A határozat 2004. május 1-jén lépett hatályba. A határozat a következő
jogközelítési feladatokat határozta meg: jogközelítési javaslat készítése (szabályozva az annak
elkészítéséért felelős szervet, a javaslat tartalmát, valamint az egyeztetésének menetét,
mellékletében pedig a formai követelményeit), az Igazságügyi Minisztérium által kialakítandó
és vezetendő jogközelítési adatbázisban történő adatrögzítés, javaslatok beépítése a jogalkotási
programba, valamint a jogközelítés ellenőrzése.
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A hatályos alkotmányos alapok – az Alaptörvény
Magyarország Alaptörvényének Alapvetése tartalmazza jelenleg az Európai Uniós tagságra
vonatkozó alkotmányos alapokat. Az E) cikk kimondja, hogy:
(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése
érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.
(2) 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 gyakorolhatja.
(3) Az Európai Unió joga - a (2) bekezdés keretei között - megállapíthat általánosan kötelező
magatartási szabályt.
(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott
felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
Véleményem szerint a jogalkotók az Alaptörvény megalkotásakor figyelembe vették a
Magyarország uniós tagsága szempontjából szükséges alapvető tényezőket, melyek a 2002-es
alkotmánymódosítással kerültek az Alkotmányba, és ezen rendelkezések az Alaptörvényben is
tovább élnek.
Zárszó
Összegzésként elmondható, hogy Magyarország uniós csatlakozása elengedhetetlen volt. A
keleti-blokk tagjaként elszenvedett elmaradottság, amortizáció és fejlődésképtelenség egyetlen
megoldása volt a nyugathoz való felzárkózás iránti igény. A rendszerváltás előtt a nyugathoz
való közeledés inkább kisebb, mint nagyobb sikereket hozott, de mindenképpen egyfajta
visszajelzésként fogható fel, hogy a nyugat felé nyitás nem lehetetlen. Magyarország csak a
rendszerváltás után tudta magáról lemosni a régi rendszer során ráaggatott jelzőket, főként a
rendíthetetlen kitartással és példamutatással, mellyel az európai integráció felé mutatott töretlen
elkötelezettséget fejezte ki. Az Európai Unió is tudta, hogy az egységes Európa létrehozása
érdekében a volt keleti blokk államait integrálnia kell szervezetébe. Mivel az európai integráció
végső célja tulajdonképpen az Európai Egyesült Államok létrehozása lenne, ez elképzelhetetlen
lenne a földrajzi Európa fogalmában benne foglaltatott országok kihagyásával.
Az Unió egyértelművé tette, hogy tagjai között kívánja üdvözölni Magyarországot és a hasonló
rendszerváltást megélt országokat, ám ezen országok hajlandósága nem elégséges, tettekre is
szükség van ezen országon uniós integrációjához. Az országokkal szemben támasztott szigorú
követelményrendszerek teljesítése szükséges ahhoz, hogy tagállamokká válhassanak.
Üdvözölendő, hogy az Európai Unió ezen dolgozat megírásakor immáron 28 tagot számlál. A
kezdeti 6 alapító államhoz képest az évek során leírhatatlan mértékben bővült az európai
integráció. A csatlakozási követelmények szigorúsága az Unió megrendíthetetlenségét
szolgálja, hogy a tagállamok immáron megerősödött, stabil országokként váljanak az integráció
részévé.
Az idők folyamán csatlakozott 22 ország mind kiállta a csatlakozás megvalósítása során
felmerülő próbákat. Magyarország is ezen államok között foglalhat helyet. Véleményem szerint
Magyarország számára a következő fontos lépcsőfok az euró bevezetése, és belépés az
eurózónába. Ennek megvalósítása érdekében először az európai árfolyam-mechanizmus
(European Exchange Rate Mechanism/ERM) tagjává kell válnunk, mely rendszerbeli tagság az
euró bevezetésének előszobájaként fogható fel.
A csatlakozásig végrehajtandó jogközelítési feladatokat végrehajtva, a mostani
jogmegfeleltetési feladatoknak is megfelelve, Magyarország képes volt az Unió
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jogrendszerének átvételére. Ezen szempontból kiemelendő a rendületlen jogászi munka, mely
szaktudás valamint nyelvtudás nélkül az uniós tagság nem valósulhatott volna meg.
Az uniós tagsággal járó intézményi képviselet rendkívül fontos. Véleményem szerint az Unió
intézményrendszere megfelelően képes képviselni mind a nagy, mind pedig a kisebb országokat
is. Nyilvánvalóan megmutatkoznak a nagyobb erejű országok erőfölényei, de ennek ellenére
még mindig több előnnyel, mint hátránnyal jár hazánk uniós tagsága. Az intézmények
demokratikus berendezkedésének köszönhetően minden tagállam hallathatja a hangját uniós
szinten, így Magyarország is.
Az alkotmányos alapok megfelelnek az uniós tagság követelményrendszerének, a jogalkotók
megfelelően integrálták az európai integrációt megerősítő szabályokat az Alaptörvénybe. A
csatlakozáshoz szükséges alkotmányos alapokat pedig a már tárgyalt 2002-es
alkotmánymódosítás teremtette meg.
Összességében, ha végigtekintünk a Magyarország által végigjárt úton, mely az európai
integrációhoz vezetett, valamint az azóta eltelt időszakot is figyelembe vesszük, elmondható
hogy az uniós tagság nélkül Magyarország még a mostaninál is nehezebb helyzetben lenne.
Rendkívül sok előnnyel, több előnnyel, mint hátránnyal jár az uniós tagság. Hiába látható az
euróövezet válsága, az abba történő belépés elkerülhetetlen, ha az európai integrációhoz végső
célja szerint közelítünk, amely az Európai Egyesült Államok létrejötte. Hazánk tagsága a
Schengeni Egyezményben ezt az integrációs célt szolgálja, mely célt minden egyes
döntésünknek valamilyen módon szolgálnia kellene.
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Pohubi Máté: A rendészet fogalma a magyar jogtudományban
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita intézetigazgató egyetemi tanár
Gondolatébresztő
Első éves doktoranduszként úgy gondolom legfontosabb feladat a kiválasztott téma alapjainak
megismerése, ezzel kapcsolatos álláspont kialakítása. Jelen tanulmányban erre vállalkozom. A
méltán fontos és sok szerzőt foglalkoztató rendészet fogalmának kérdéskörét fogom bemutatni.
Mivel a kutatás még kezdeti stádiumban van ezért főleg leíró, javaslattevő jellegű jelen
tanulmány. Azonban már most igyekszem újító javaslatokat tenni, ami a téma szemszögéből
releváns lehet.
Kutatásom során meg kívánom törni azt a felfogást, hogy a rendészetet főleg a rendőrséggel
azonosítják. Mint látható lesz, erre több szerző is törekedett már. Azt szeretném érzékeltetni,
hogy a bevett fogalmakat nem elvetni, hanem átalakítani, fejleszteni kell. De mindezt csak úgy
tudjuk megtenni, ha teljesen tisztában vagyunk az adott fogalom elméleti hátterével.
Ennek érdekében a tanulmány elején meghatározom a rendészet alkotmányos helyzetét, ami jó
kiindulópontja annak, hogy feltárjuk, milyen környezetben kell elhelyezni az aktuális fogalmat.
Ezek után vizsgálat tárgyává teszem azt, hogy vajon a rendészet fogalma milyen tudományos
vitákban fejlődött, hogyan szerezte meg jellegadó vonásait. Ez azért is fontos, mert bár mint
látni fogjuk több felfogás és ezeken belül is több irányzat van és ezek mind értékes és fejlesztő
hatású jellemvonásokat tesznek a rendészethez. Fontosnak tartom még a legalapvetőbb
rendészeti fogalom részletes bemutatását is. Ez azért kiemelendő, mert a későbbi felfogások
ezen alapulnak. Azok a kritikák, amik ezzel szemben megfogalmazódnak, elsősorban
kiegészítések, pontosítások. Végezetül pedig saját gondolataimat gyűjtöm egy cím alatt,
megfogalmazva a tanulmány konklúzióját.
I.A rendészeti szervek jelentősége és alkotmányos alapja
Rendészettel különösen ennek a rendőrség által megvalósított módozataival az ember minden
nap találkozik. Akár egy közúti igazoltatás, akár egy nem várt esemény elhárítása kapcsán.
Jelentős szerepet játszik azonban az intézmény az állam életében is, amely az állami hatalom
megnyilvánulásának, végrehajtásának egyik eszköze. Elég, ha csak egy bűncselekmény
felderítésére, vagy egy katasztrófa elhárítására gondolunk. Ilyen esetekben az állam a
rendészeti szervek útján avatkozik be, de a közrend, közbiztonság fenntartása is e szervek által
történik. Szándékos a többes szám használata, mivel a rendőri szervek alatt nem csupán a
rendőrséget kell érteni. Ide tartoznak a többi közrend, közbiztonság fenntartásával foglalkozó
szervek is. Példának okául a katasztrófavédelem, vagy az idegenrendészet.
Ezt a felfogást jól tükrözi az Alaptörvény is. Ezzel továbblépünk az alkotmányos alapok felé.
A rendészet jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az Alaptörvényben megjelenése. Ez a
megjelenés kettős. Egyrészt hangsúlyos helyen a Nemzeti hitvallásban szerepel: „Valljuk, hogy
a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság
kiteljesítése”.1 Ezzel már absztrakt módon utal is a rendészet feladatainak egy részére.
A második megjelenés már külön cím alatt szerepel.2 Meghatározván konkrétan a rendőrség
feladatát. Itt külön kiemelésre kerül, hogy nem csak bűnüldözési feladatai vannak e szervnek,
hanem közrend és közbiztonsági feladatokat is el kell látnia.

1
2

Magyarország Alaptörvénye Magyar közlöny 2011. április 25., 6. cikk.
Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., 46. cikk.
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Ebből jól látható, hogy preferált terület, amelyről ez a tanulmány szól. A következőkben egy
régóta fennálló tudományos vitát kell áttekintenünk, ami elengedhetetlen a rendészet
fogalmának meghatározása előtt.
II. Rendészet vagy rendvédelem?
A rendészeti szervek jelentőségének bemutatása után szükséges e régi vitát is röviden
bemutatni, ugyanis a rendészet, mint fogalom korántsem volt mindig evidens.
A vita az 1990-es évekre datálódik, amikor is a reform felfogásúak a rendészet fogalmát még a
pragmatikusak a rendvédelem fogalmában látták a rendészet fogalmi megvalósulását, 3 a két
felfogás vitapontja a rendőrség mibenlétének meghatározásával kezdődött. A rendészet felfogás
hívei szerint a rendőrséget vissza kell vezetni a közigazgatásba, a katonai elvű szerveződéssel
szemben.4
Ezzel szemben a rendvédelem hívei szerint a katonai szerveződést kell alapnak tekinteni.
Mindezt történeti alapokra helyezve indokolták meg. 5 A rendvédelem híveinek szemére
vetették, hogy a militarista felfogást elmarasztaló, negatív jelzőként használják. 6 Valamint,
hogy a diktatúrák idején a rendészet nem lehetne önálló tudományág. 7
Ezzel szemben a rendvédelem hívei fenntartásokkal élnek. Alapgondolatuk, hogy a belső és
külső védelmi funkciókat el kell választani.8 Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy a
rendészet a közigazgatással együtt jelent meg, szerepe nem lehet csupán militarista. 9 Ezen
felfogás hívei érveik alátámasztására a régmúlt kiemelkedő közigazgatási szakembereit is
segítségül hívják.(Magyary Zoltán, Concha Győző, Berényi Sándor)
A vita eldöntésére a legjobb választ a jogalkotás tudta megadni. Megjegyzendő, hogy az
Alkotmány10 még nem kezelte külön cím alatt a rendőrség és honvédelem kettősét.
A jogalkotás folyamata kezdetben a civil közigazgatástól elkülönülő szervként tekintettek a
rendvédelmi szervekre.11 A rendvédelem híveinek talán legnagyobb eredménye volt, hogy a
szolgálati törvényben is a honvédség mellett említették a rendészeti szerveket is. 12 Bár több
szakmai vita is megkérdőjelezte ezen felfogás követhetőségét. 13
A felfogásbeli változást az Alaptörvény előbb említett rendelkezései hozták meg. A
rendvédelem elvei tűnnek fel a rendelkezésekben. Ezzel ez a szakmai vita végső lezárulási
folyamatba került. A mai jogtudósok a rendészeti felfogás fogalma mellett törnek lándzsát.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a rendvédelem Csupán annyit, hogy a rendészet érvei
meggyőzőbbek.
Az én véleményem is a rendészet felfogását támogatja. Kiemelendő, hogy a rendvédelmi
szervek centralisztikus irányításban működnek, némelyikük még fegyveres testület is. Azonban
nem lehet tisztán centralizált, katonai mintájú szerveknek titulálni. Ebben látom legnagyobb
hibáját a rendvédelem dogmatikának. Mivel figyelmen kívül hagyja a rendvédelmi szervek
olyan tevékenységét, amely ezer szállal a közigazgatáshoz kapcsolódik.
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Összefoglalva a rendészeti irány a követendő figyelemmel arra, hogy rendészeti szervek
centralisztikusan szerveződve léteznek. A rendészet fogalma hűbben tükrözi a szervek
működését, de a rendvédelem militarista felfogása egy enyhébb megengedőbb formában
alkalmazható. Ez pedig akkor valósulhat meg, amikor a rendvédelem hívei elfogadják a
rendészet közigazgatási jellegét.
Figyelmünk már csak a rendészetre koncentrálódik. Természetesen ez a felfogás sem
ellentétmentes. Két markáns irányzata is kialakult. E két irányzat feltárása és áttekintése
elengedhetetlen a fogalom tisztázása körében.
III. A rendészet alapvető irányzatai
Az eddigi gondolatok alapján egyvalami tisztán megállapítható a rendészetről. Ez pedig az,
hogy felfogása az adott társadalmi-gazdasági korokkal együtt változik. Ezt tükrözik hűen a
rendészet irányzatai. Két ilyen irányzatot különböztetek meg. Az elsőt a század eleji jogtudósok
képviselik.14 Ők elfogadják a szabad belátás elvét. Legnagyobb hatású képviselője Concha
Győző volt. Szerinte a rendőrség eszköztárába tartozik a szabadság diszkrecionális korlátozása.
Ezt a felfogást a későbbi szerzők alkotmányos szempontból oldották. Szontagh Vilmos
elengedhetetlennek tartja a szabad belátást, de nem tekinti a rendészet lényegi
megkülönbözetőjének.15 Magyary Zoltán szintén támogatta a rendészet nagy cselekvési
szabadságát.16
Az irányzatról elmondható, hogy ez a nagyfokú diszkrecionalitás veszélyekkel jár, ezért ezeket
jogszabályi keretek közé kell helyezni. Ebbe az irányba tolódott el a jogalkotási folyamat is.
Látható volt például a rendvédelemnek kedvező rendőrségi törvény vagy az Alkotmány is.
A második irányzatot a modern kor hozta létre. Ez a „mérsékelt haladók” csoportja. Ezt a
csoportot legjobban a rendészet hívei töltik fel. Felfogásuk már nem kötődik oly erősen a szabad
belátás tanához. A rendészet jelentőségét más eszközökkel próbálják kimutatni. Bár megtartják
a régi korok nagyjainak alapvető téziseit. Gondolok itt például arra, hogy a rendészetet a
közigazgatásban helyezik el. Felfogásuk azonban mégis mérsékelt, mert nem kívánnak a
rendészetnek ekkora teret engedni, ami egy jogállamban talán nem is olyan nagy baj. Ezt a
felfogást az teszi elfogadhatóvá, hogy ésszerű kompromisszumokat biztosít. Egyrészt nem
formálja az államot egy rendőrállammá. Másrészt nem fogalmazza meg úgy a rendészetet, mint
egy militarista szervet, hanem lehetőséget ad arra, hogy más közrendet, közbiztonságot
megvalósító szerv is az égisze alá kerülhessen.
Ezen két irányzat felvetése és tisztázása elvi éllel vezet minket a rendészet fogalmának
meghatározása felé. Most, hogy a fogalom alapvető kérdéseit és az elvi vitákat lezártuk,
figyelmünket egy olyan szerző felé kell fordítani, aki bár az első iskola képviselője, mégis
tevékenységével maradandót alkotott. Ez a szerző Szamel Lajos. Felfogása a rendészet olyan
fogalmát hozta létre, ami a változó világban mai napig a rendészeti kutatások alappillére.
IV. A „klasszikus” rendészet fogalom
Miért nevezem Szamel fogalmát klasszikusnak? Szamel Lajos 90-es években végzett kutatásai
a rendészettel kapcsolatban ikonikusak. Egyrészt azért, mert bátran állást foglalt a rendészet
alapkérdésének számító közrend közbiztonság kérdéskörében. Másrészt a fogalom
meghatározása oly mértékben időtállónak bizonyul, hogy a mai napig a jogtudósok az Ő
megfogalmazását veszik alapul, esetleg vonják kritika alá. Ezért e fogalom ismertetése
elkerülhetetlen és megkerülhetetlen.
14
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Szamel fogalom felvetésében a német dogmatikát veszi alapul. Ugyanis mai napig élő felfogás,
hogy a rendészet központi eleme a veszély elhárítási feladat, amelyet már Lorenz Von Stein is
kiemel.17 Alapvetésnek tekinti, hogy a rendészeti tevékenység mindig elhárító jellegű. 18 Ebből
ered a közrend és közbiztonság problematikája. Ez mai napig a legnagyobb dilemmát okozza.
Patyi András úgy fogalmaz, hogy a közrend, közbiztonság fogalmát absztrakt módon
megragadni nem lehet, ahhoz csak esetleg közelítő elképzelések vannak. 19
Szamel e kérdést szintén hosszasan taglalja. Elvi éllel jön elő a kérdés, hogy vajon rendészeti
szemmel van-e jelentősége annak, hogy egy tevékenység a közrendet, vagy közbiztonságot
veszélyezteti e?20 Igazából itt logikusan következik a válasz, hogy az adott szervnek
mindenféleképpen intézkednie kell függetlenül a sértés minőségétől.
Ebből felmerül a kérdés, hogy mit jelenthet a közrend, és mit a közbiztonság. A közrend egy
társadalmi felfogást tükröz, egy olyan felfogást, ami a békés együttélést valósítja meg. 21 Mégis
felmerül a kérdés, hogy így akkor mi alapján járjon el a rendvédelmi szerv, mivel a közrend
ilyenbeli meghatározása megfoghatatlan. Bár a korai magyar szerzők is a közrendet helyezték
középpontba. Ezt a meghatározatlanságot azonban valamivel ellensúlyozni kell. Erre szolgálhat
a közbiztonság, amely egy egyszerűbben megragadható fogalomnak tűnik.
A közbiztonság az ember életének, szabadságának, vagyonának az állami intézmények
jogszabályszerű működésének megóvását jelenti.22 Ebből kiragadható, hogy ami a közjogi
működést zavarja, az a közbiztonságot is veszélyezteti. Véleményem szerint ez teljesen ésszerű
felfogás, mert ha egy állami szerv működésében zavar keletkezik, azt megérzi a társadalom is,
ami magában hordoz veszélyeket.
Végső felfogásában Szamel azt mondja, hogy a közrendet kell alapul vennünk, kiegészítve az
élet és vagyonbiztonsággal, ami szerinte meghatározza a közbiztonságot. 23 Közrend felfogása
a tiltó normákra épül.24 Szerinte a közrendet biztosító normáknak meg kell határozni, hogy mi
a tilos és mi annak a szankciója. Tehát a közrend akkor lehet megfogható, ha a jogrendbe
helyezzük, jogi rendként fogjuk fel, ami ezzel magában foglalja a közbiztonságot, is mint
tényezőt.
Szamel közrend felfogása következetes. Egyrészt azért, mert teret enged más rendészeti
szerveknek is, másrészt kiiktatja a bizonytalansági elemet, amikor azt mondja, hogy jogszabály
megállapít valamit, ha azt megszegjük, számolnunk kell a következményekkel. Azonban azt is
figyelembe kell venni, hogy a közrend akkor is sérül, ha veszélyeztetik, azt is megfelelően
kezelni kell.
A rendészet úgy határozható meg, mint olyan állami tevékenység, amely a közrend
megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró magatartás megakadályozására és a
megzavart rend helyreállítására irányul. 25 Ez a fogalom mind mai napig meghatározó a
rendészet történetében. Mint jól kitűnik Szamel a közrend, mint jogi rend alapvetőségét fogadja
el. Ezt több későbbi jogtudós és szakember is vitatta, de alapvetően mind e fogalom berkein
belül maradt.
Időtállóságát főként annak köszönheti, hogy nem akarja a rendészetet a rendőrséggel
azonosítani. Elvi éllel mutat rá arra, hogy a rendészet bővül, egyre több feladata van, amelyre
SZAMEL Lajos: A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai, MTA Államtudományi
Kutatások Programirodája, Budapest, 1990, 6.
18
SZAMEL 7-9.
19
PATYI András: "Rendészet-közigazgatás-bírói jogvédelem": Aktuális gondolatok a rendészettudomány kapcsán,
Belügyi Szemle, Budapest, 2013., 66.
20
SZAMEL i.m. 12.
21
SZAMEL i.m. 13.
22
SZAMEL i.m. 20.
23
SZAMEL i.m. 29-30
24
SZAMEL i.m. 30.
25
SZAMEL i.m. 30.
17

130

korszerű, specializálódott szervekre van szükség. 26 Ez elengedhetetlen főleg akkor, ha a
közrendet, mint jogi rendet tekintjük, mivel az új kihívásokra is választ kell tudni adni.
A jogtudomány legnagyobb hatású fogalma az előbb ismertetett. Természetesen a későbbi
jogtudósok kritikákat, sőt más típusú fogalmakat is felállítottak, de valójában egyik sem tudta
magát teljesen elszakítani a Szamel doktrínától. A következő fejezet témája, mint ahogyan a
tanulmány címében is szerepel a jogtudományban megjelenő más fogalmak valamint kritikák
a szameli felfogással szemben.
V. A klasszikus fogalom kritikái valamint eltérő rendészeti elképzelések
Az előbb felvázolt fogalom alapvető a rendészet terén. Több más szerző is foglalkozik hasonló
tárgykörben, ezen fejezet rendeltetése, hogy a címnek megfelelően ezeket a törekvéseket,
esetleges kritikákat mutassa be.
Talán legfontosabb és legtöbbeket foglalkoztató kérdés a közrend kérdésköre. Itt alakult ki a
legtöbb felfogás, esetleg kritika az alapvető fogalommal szemben.
Kántás Péter szerint a szameli fogalom több hibában is szenved. 27 Felfogása szerint a jogrend
tágabb fogalom, mint a közrend, mivel magában foglalja a magánrendet is. 28 Indokolt
elkülöníteni egy cselekvés társadalomra veszélyességét valamint a közrendi veszélyességet. 29
Ebből fakad az is, hogy a közrend kizárólagosságát át kell törni, mivel ez nem enged teret a
magánérdekek rendészeti védelmének.30 További kritikája, hogy szerinte Szamel fogalma
lefoglalja közigazgatásnak a rendészetet, ezzel mintegy kirekesztve a bűnügyi feladatokat. 31 Itt
a kritikát nem tartom teljesen jogosnak. Mert épp maga Szamel mondja, hogy a különböző
rendészeti tárgykörökre különböző szerveket kell létrehozni. Tehát teret enged más
feladatoknak is.
Azonban jogos kritika, hogy a rendészetet csak az államnak tartja fenn. 32 Mai fejlődő
világunkban igény mutatkozik arra is, hogy a helyi közösségek saját maguk tarthassák fenn
közrendjüket. Ez részét képezhetné az egyes helyi közösségek feladatának is.
Lényeges kritikát fogalmaz meg Balla Zoltán is.33 Egyetértek vele abból a szempontból, hogy
a rendészetet a közigazgatás részének kell tekinteni valamint, hogy a rendészet nem
korlátozódik egy szervre, hanem több változatos elnevezésű szervekből tevődik össze. 34
Szintén elképzeléseim megerősítésére szolgál az a felvetése, hogy a különféle rendészeti
feladatokat más szerveknek kell ellátni. Mindezt természetesen szigorú jogszabályok keretei
között.35 Ezek alapján a rendészet álláspontja szerint: a közigazgatásban realizálódó állami
feladat, feladatát jogszabályok rögzítik, közhatalom birtokában akár kényszert is alkalmazhat,
működése középpontja a rend vigyázása és legtipikusabb szerve a rendőrség. 36 Ez egy tágabb
fogalom. Amely bár előrehaladott, mégis túlságosan rendőrség központú. A szameli felfogás
kritikájaként e szerző is a közrend-közbiztonság kérdéskörét említi.
Itt említésre méltó kritika, hogy a közrendet nem lehet csupán az élet és vagyonbiztonsággal
azonosítani, mert kívül rekeszt sok más kategóriát. Ezért Balla felfogása szerint a közrend
kifejezés helyére a közbiztonságot kell beiktatni, amely szélesebb spektrumot tartalmaz és nem
26
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olyan korlátozó, mint a közrend. Ezért Ő a szameli fogalmat is megtarthatónak gondolja, de a
közrend szó közbiztonságra cserélése mellett.
Ezen felvetések jól tükrözik az előzőekben elmondottakat, vagyis azt, hogy a rendészet fogalma
máig Szamel Lajos felfogásán alapszik. Valóban vannak olyan kérdések, amelyekben a szerzők
kritikát fogalmaznak meg, ez főleg a közrend közbiztonság kérdésköre, azonban itt is inkább
helyesbítő-kiegészítő felvetésekkel találkozhatunk
VI. A rendészet egy lehetséges jövője
Mint láthattuk több szerzőnek felmerültek jobbító gondolatai. Ezen tábort szeretném most Én
is bővíteni. Alapul véve azt, amit már Szamel Lajos és Finszter Géza is hangoztatott, vagyis,
hogy a rendészet állandóan változik, a kor kihívásaira kell választ találni.
Ennek keretében talán a legfontosabb feladat a jövőre nézve a rendészet közigazgatási
szolgáltató jellegének lefektetése. El kell fogadni, hogy a rendészet nem egyenlő a
rendőrséggel, főleg annak bűnüldözéssel foglalkozó részlegével. A rendészetbe több más
közigazgatási tevékenység is beletartozik. Gondolok itt például a katasztrófavédelme. Egy
példával élve: ha kidől egy fa, vagy kiönt egy folyó, az szintén veszélyezteti a közbiztonságot
és ekkor bizony nem a rendőrség az a szerv, amely eljár.
Ebből implikálódik a második felvetésem. Vagyis a rendészet tárgykörébe be kell iktatni a többi
rendészettel foglakozó szervezetet is. Ez a későbbi kutatások tárgya, de az itt felvonultatott
szerzők alapján is védhető az álláspont.
Fontos kérdés továbbá a közrend-közbiztonság kérdése. Amiről az a véleményem, hogy nem
kell ilyen éles elkülönítést végezni. A fogalom van annyira tág, hogy esetleg mindkét
kifejezésnek helyt tudjon adni. Ezzel kikerülhető a bizonytalanság, valamint teljesen lefedhető
az a kör, amikor a rendészetnek tevékenységet kell kifejtenie.
Elvi éllel jelentkezik az a kérdés is, hogy a rendészeti szerveknek meg kell tartaniuk
centralizáltságukat. Mindezt azért tartom fontosnak, hogy továbbra is tükröződjön az a tipikus
rendészeti vonás, hogy ez az állami hatalom végrehajtásának egyik válfaja.
Úgy gondolom, ezek a javaslatok pozitívan befolyásolhatják a rendészetet. Mint látható a
jogalkotó fogékony a gyakorlat kérdéseire és hajlandó a jogszabályokat ennek megfelelően
alakítani. Jó példa erre az Alaptörvényben megjelenő szemléletváltás is. Ezt tovább követve a
rendészet fejleszthető és arra az útra léphet, amelyen a jelenlegi nyugati felfogás tartózkodik.
Vagyis egy differenciált, több szervvel rendelkező rendészeti rendszer kialakításához. Ez
természetesen nem vitatja el a klasszikus fogalmat, csupán annak továbbfejlesztését kívánja
meg, a kor kihívásainak megfelelő átalakítását. Azt, hogy a rendészet végre egységes lábakon
álljon, és ne úgy kelljen minősíteni, mint egy bizonytalan alapokon álló várat.
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Reiterer Zoltán: A közigazgatási eljárásjog alapelveiben biztosított ügyféli jogosultságok
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár
Bevezetés
A közigazgatási jog által szabályozott társadalmi viszonyokban az alá-fölérendeltségi pozíciók
miatt különösen nagy hangsúlyt szükséges kapnia az alárendelti pozícióban lévő ügyfél valamint az eljárás egyéb résztvevője - részére biztosított garanciális elemeknek. A
közigazgatási eljárásban ezek közé sorolhatóak azon alapelvekben megfogalmazott kritériumok
is, amelyek védőpajzsként szolgálhatnak a hatóságnak az ügyfél alapvető jogait sértő
magatartásai ellen, amely jogosultságok részben az Alaptörvényből származnak, részben pedig
a közigazgatási hatósági eljárási törvény első fejezetéből. Emellett e jogszabály több
fejezetében is részletesen, expressis verbis kerültek rögzítésre részben alapvető jogokat,
részben egyéb ügyféli garanciákat adó rendelkezések. E fenti szabályokat az eljáró hatóságnak
messzemenően szem előtt tartva kell az egyes aktusait kibocsátania, melyek megsértése adott
esetben súlyos eljárási hibát jelentve az érdemi döntés megsemmisítését is maga után vonhatja.
Mindezekre tekintettel szükségszerű betekinteni e fenti jogok indokoltságába és eredetébe,
feltárva, és ezáltal elfogadtatva azok fontosságát, súlyát és mellőzhetetlenségét. E jogok
biztosításának hiánya az ügyfél számára ad jogorvoslati lehetőséget, azok betartása - egyéb
jogszabályi előírás megtartása mellett - esetén viszont a hatóság közbenső eljárási
cselekményeinek,
illetőleg döntésének
alapját
teszi
eljárásjogi
szempontból
megkérdőjelezhetetlenné, amely végső soron az állam jogszabályok közötti működésének
igazolásául is szolgál, az ügyfél által elkövetett jogszabálysértés miatti prevenció és szankció
céljául szolgáló jogkövetkezmény elfogadhatóságát igazolva.
A közigazgatási eljárásjog – így a továbbiakban taglalt 2004.évi CXL. törvény (azaz a Ket.)
alapelvei a közigazgatásra vonatkozó társadalmi elvárások lényegét összegzik. Az alapelvek a
kívánt valóságot fejezik ki, s ha a közigazgatás alapelvei és gyakorlata között nagy az eltérés,
az társadalmi feszültség jeleiben ölt testet.1
A törvényesség elve és a joghoz kötöttség elve
„A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a
jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása
érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok
figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.”2
A hatóságoknak a hatáskörük gyakorlása során be kell tartaniuk a törvényi előírásokat, valamint
mindent meg kell tenniük azért, hogy a törvényes rendelkezések érvényesüljenek a velük
kapcsolatba került ügyfelek, más hatóságok viszonylatában is. Miután az alkalmazandó
jogszabályokat túlnyomó részt a hatóságok ismerik, emiatt nekik kötelezettségük betartatni az
ügyféllel és az eljárás egyéb résztvevőivel azokat, valamint a jogosultságokról, illetőleg a
kötelezettségekről - kevés kivétellel - tájékoztatni őket.
A méltányosság gyökerei egészen a görög filozófiába visszavezethetőek, Arisztotelész
definíciói máig forrásértékűek. Ezek alapján a méltányosság az általános jellegű, a tipikusra
orientált jogszabály és az individuális, atipikus eset ellentmondására reflektáló, e konfliktust
feloldani törekvő aktus. A méltányosság egyféle kiigazítása a törvény szerint igazságos
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dolognak, az atipikus esetnek olyan megoldása, amely vélhetően összhangban van a jogalkotó
szándékával, ami a summum ius – summa iniuria ősi ellentmondás feloldására tett kísérlet.3
A méltányosság a közigazgatási eljárásjogban is értelmezhető az eset egyediségére,
konkrétságára tekintettel, e atipikus jellegre reflektáló mozzanatként. Szűkebb értelemben
olyan jogalkalmazói döntésként értelmezhető, amelynek során a jog alkalmazója az ügyfél
érdekében nem a főszabályt, hanem ugyancsak a jogszabály által tartalmazott kivételes,
előbbivel ellentétes szabályt alkalmazza. A méltányos döntésnek a jogi szabályozása a döntési
szabadság szempontjából kétféleképpen történhet. Egyik megoldás, hogy a jogalkotó a
döntéshozó számára döntési autonómiát teremt. Ezzel egy bianco méltányossági felhatalmazást
ad a méltányossági okok nem pontos, nem egyértelmű meghatározásával, esetleg a döntés
feltételhez nem kötésével, vagy azzal, hogy a méltányos döntést lehetőségként és nem
kötelezettségként szerepelteti. Másik megoldás, hogy a döntési feltételeket egyértelműen
meghatározza, és előírja a szintén pontosan meghatározott tartalmú kivételes szabály
alkalmazását, mely módszer előnye, hogy kizárja a méltányosság óhatatlanul bekövetkező
szelektív alkalmazását.4
A jogorvoslathoz való jog elve
A törvényesség érvényesítésére alkotmányos garancia a jogorvoslathoz való jog, illetőleg a
jogorvoslati formák, mint például a fellebbezés joga, vagy a bírósági felülvizsgálat. A
jogorvoslat alanya tipikusan a sérelmes aktus megtámadására jogosult, a jogorvoslat tárgya
pedig sérelmezett hatósági aktus. Ennek alapja az alanynak azon álláspontja, hogy az
közigazgatási aktus anyagi és/vagy eljárásjogi jogszabályt sérti, illetőleg jogát avagy jogos
érdekét érinti. Cél a jogos érdeksérelem orvoslása, melynek eredménye az eljáró hatóság
döntése.5
A jogorvoslathoz való jogot az Alaptörvény6 biztosítja:
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más
közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”7
A jogorvoslathoz való jog alkotmányos szabályozásának sajátja többek között a más
szervezethez vagy ugyanazon szervezeten belül magasabb fórumhoz fordulás lehetősége. Több
fórumhoz való fordulás lehetőségét azonban sem a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya, sem az Emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai
egyezmény sem szerepelteti a feltételei között. A szabályozás célja döntések kötelezettjeinek
védelme a közhatalom gyakorlójával szemben. Ha ugyanis a döntéshozó aktusa hibás, a
kötelezett joga vagy jogos érdeke sérül, és emiatt felülbíráltatási lehetőséget a címzett számára
biztosítani kell.
A hatáskörrel való visszaélés tilalma, a szakszerűség, egyszerűség, és jóhiszeműség elve
Az eljárásjogi törvény tiltja a hatáskörrel való visszaélést, emellett előírja a szakszerűséget,
egyszerűséget és az ügyféllel való együttműködést, valamint a jóhiszemű ügyfél jogait és
érdekeit is szem előtt tartó eljárást.
„A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása
során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek
MOLNÁR Miklós: A közigazgatás döntési szabadsága, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994.
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megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei
között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el.” 8
Követelmény, hogy a hatóság a döntésének meghozatala során az ügy egyedi sajátosságait
figyelembe vegye, és a szabályozás gyakran feljogosítja az ügyfél kivételes körülményeinek
figyelembe vételére. A hatóság a mérlegelési, valamint a diszkrecionális joga mellett
méltányosságot is gyakorolhat, azonban ez nem lehet contra legem, azaz jogszabályi
felhatalmazáson kell alapulnia. Mindezek mellett az egyszerűség és a szakszerűség is fontos
elvárás az eljáró hatóság részéről, amely az ügyek gyors elintézését segíti elő, azonban előbbi
elvárás nem mehet az utóbbi kárára, így például az ügyeket nem lehet rutinszerűen intézni,
minden jogeset más és más, emiatt szakszerű feldolgozást és döntést igényel. 9
Az „egyszerű állam program”10 egyik pontjaként a fentiekhez kapcsolható „az elsőre
figyelmeztetés elve”,11 amely az eljárási törvény keretszabályaként jelenik meg. Lényege, hogy
amennyiben lehetséges, a jogszabálysértő ügyfelet bírság helyett a figyelmeztessék az első
jogszabálysértő cselekmény elkövetésének következményeként:
„Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a
jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével
vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,…”
12

Amennyiben az ügyfél a KKV13 szektorba tartozik, a fentiekhez kapcsolódhat a kis- és
középvállalkozások támogatását célzó jogszabály14 rendelkezése, miszerint:
„A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben
előforduló jogsértés esetén (…) bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve
kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás
alkalmazásának lehetőségét. Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság
kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy
egészség került közvetlen veszélybe…”
A fenti rendelkezéseket egy érdekes jogeseten15 keresztül vizsgálva hasznos következtetések
vonhatóak le.
Egy, a KKV szektorba tartozó élelmiszeripari vállalkozás az élelmiszer-előállítási tevékenysége
során az élelmiszer-biztonságra, illetőleg előállításra vonatkozó jogszabályi előírásokat
megsértette. A vele szemben eljáró hatóság emiatt élelmiszer-ellenőrzési, valamint
élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabott ki. Az ügyfél a hibáját el is ismerte, azonban vitatta
a bírság kiszabásának jogi alapját a fenti jogszabály rendelkezésére hivatkozva. Az elsőfokú
Szó szerinti jogszabályszöveg: Ket. 1. §. (2) bekezdés.
SZABÓ Lajos - GYERGYÁK Ferenc - DARÁK Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályai (Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez), Unió Lap-és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft.,
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hatóság döntését a másodfokon eljáró hatóság az alábbiakat figyelembe véve jóváhagyta. A
jogszabályi rendelkezés diszjunktív eleme, miszerint:
„(…) bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét.”
előírja az eljáró hatóság részére az eljárási törvény 94. § (1) a) pontjában szabályozott eljárás
alkalmazási lehetőségének megvizsgálását. Az eljárási törvény alapján azonban:
„Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja, ha:
b) azt jogszabály - a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó
jogszabályi rendelkezés tételes megjelölésével - azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a
hatósági döntés megsértése vagy az (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő biztosítása az életet,
a testi épséget,(…) közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,”16
Jelen esetben az Élelmiszerlánc szabályozásáról rendelkező törvény „a jogszabálysértés és a
jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés tételes megjelölésével” 17
„azért zárja ki, „mert a jogszabálysértés, (…) az életet, a testi épséget:
„A törvény célja az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával
és egységes hatósági felügyeletének megteremtésével
„a) a végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-vállalkozások érdekeinek
védelme…” 18
„közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné.”
A jogszabályhely „veszélyeztetné” diszjunktív feltétele tiltja a jogalkalmazót a 94. § (1) a)
pontjának alkalmazhatóságától. Ekkor ugyanis bármely olyan körülmény, amely fennállása
esetén a közvetlen veszély előállhatna, közvetlenül veszélyeztetné a védendő jogi tárgyat (jelen
esetben az emberi életet vagy testi épséget), így nem alkalmazható 94. § (1) bekezdés a) pontja.
A fenti jogeset jól példázza, hogy bár kiemelten fontos az elsőre figyelmeztetés elvében,
illetőleg a kis-és középvállalkozások támogatásában megjelenő ügyféli jog és gazdasági érdek,
azonban ezeket felülírja néhány, ettől még magasabb szintű közérdek védelme.
E gondolat az ügyféli jogokat biztosítóan korlátként jelenik meg az eljárási alapelvek egy
következő pontjában, amely megfogalmazza, hogy a közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és
jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez
szükséges mértékben korlátozza.19
A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme
Az eljárási törvény védelmébe veszi az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait:
„A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek
korlátait törvény határozza meg.”20
Fontos azonban kiemelni, hogy e jogszabályhelyben konjunktív feltétel van megfogalmazva,
miszerint a jóhiszeműen szerzett jogot egyben gyakorolnia is szükséges az ügyfélnek. A cél az
ügyfél tényleges sérelmének megakadályozása, azaz például egy kérelemre indult eljárás
engedélyének kézhezvétele után, az ahhoz tartozó cselekmény megkezdése. Amennyiben
ezután a hatóság az eredetileg engedélyezést tartalmazó határozatát az ügyfél kárára módosítja,
az ügyfelet megvédi a fenti eljárásjogi rendelkezés, még akkor is, ha a jogerős határozat
egyébként jogsértő volt, és az azt módosító határozat felelne meg a törvényesség alapelvének.
Szó szerinti jogszabályszöveg: Ket.94.§ (2) bekezdés b) pont.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.)
62-63. §§.
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Ekkor két alapelv ütközik egymással, s ebben a helyzetben a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt
jog elve erősebbnek minősül a törvényesség elvétől. 21 E mögött azonban valójában a
jogbiztonság és a kiszámíthatóság húzódik meg. Hangsúly van azonban a jóhiszeműségen is,
ugyanis ez alapvető feltétele a szerzett és gyakorolt jog sérthetetlenségének. Az alapelvek
között szerepel, hogy az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, s a
magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, illetőleg a döntéshozatal, vagy a
végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét vélelmezni kell, ennek
ellenkezőjét a hatóság köteles bizonyítani. 22 Ennek bizonyítottsága esetén azonban a hatóság
az ügyfelet a rosszhiszemű magatartása miatt akár eljárási bírsággal is sújthatja. 23
A rosszhiszeműségre példaként24 említhető cselekmény, mely a következő. Két, a TIR 25
rendszerben állattartóként nyilvántartott személy megromlott viszonyának előterébe
helyeződött. E két állattartó ügyféllel kapcsolatosan az eljáró hatóság hivatalból az általa
vezetett nyilvántartásban helytelenül rögzített tényt észlelt, nevezetesen azt, hogy az egyik
állattartóként regisztrált magánszemély tenyészetkódján nyilvántartott juh állomány egy
részének valójában a másik állattartóként regisztrált magánszemély a gyakorlatban az
állattartója és emellett, - az ügy szempontjából egyébként másodlagosan - e magánszemély
gazdasági társaságának a tulajdonát képezik az állatok. A hatóság a tényeknek megfelelő, a
nyilvántartásban szükséges javító rögzítésről határozatban rendelkezett, amelyet a felek
tudomásul vettek, s ez így jogerőssé vált. A nyilvántartási rendszerben történő tényleges
adatváltoztatáshoz azonban e döntés mellett még az érintett feleknek egy szállítótömbben tett
aláírása is szükséges, amit az állatállománytól mentesülő fél csak akkor lett volna hajlandó
aláírni, ha a mási fél a részére egyéb - vélhetően egyébként jogos - polgári jogi követeléseit
(tartozásait) is teljesíti, ezzel szerette volna kényszeríteni a másik felet, amellyel
rosszhiszeműen akadályozta volna a határozatban foglaltak foganatosítását. Az ügyfél az
esetleges eljárási bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmezetés után végül felhagyott
ezzel a magatartással, és jogkövető módon együttműködést tanúsított.
A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok korlátait törvényi szintű szabályozás határozza meg,
amely e jogok korlátjának magas szintű garanciáját adja. E korlát jó példáját éppen az eljárási
törvény szolgáltatja, amikor az ideiglenes intézkedés felülvizsgálata esetén nem érvényesül a
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme.26
A törvény előtti egyenlőség elve, a különbségtétel tilalma
„Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket
indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. A közigazgatási hatósági
eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy
következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani.”27
Az ügyfelet nem érheti sem előnyös, sem hátrányos megkülönböztetés amiatt, hogy természetes
vagy jogi személy, hogy nő vagy férfi, avagy magyar, illetőleg külföldi-e. Ez azonban még nem
zárja ki annak lehetőségét, hogy a hatóság ne mérlegelhetné eltérően két különböző ügyfél
azonos tényállásbeli helyzetében az egyes eljárási cselekményeket. Jogszerű az, ha a hatóság
SZABÓ - GYERGYÁK – DARÁK: i.m. 23.
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az ügyfél egyéni helyzetéből adódóan különbséget tesz egy-egy eljárási cselekménynél például
a szociális helyzetet vagy az egészségi állapotot figyelembe véve, adott esetben egy
mozgásában korlátozottat a lakóhelyén nyilatkozat, egy másik, egészséges ügyfél részére pedig
idézést küld. Döntés esetén az egyéni helyzetből adódó mérlegelés szempontjait viszont fel kell
tárnia és meg kell indokolnia.28 A legfelsőbb Bíróság egy közigazgatási jogegységi
határozatban állást foglalt, miszerint az ügyfélegyenlőség alapelvének érvényesítése nem járhat
azzal a következménnyel, hogy egy korábbi téves jogalkalmazói jogértelmezés miatt
alkalmazott gyakorlaton a későbbiekben ne lehessen változtatni.29
Az egyenlőség elvének alapja az igazságosság fogalmában gyökerezik. Arisztotelész szerint az
igazságosság társadalmi erény, tartózkodás a többlet akarásának követelésétől, azaz attól, hogy
előnyt húzzunk annak az elvételéből, ami nem a miénk. Arisztotelész szerint igazságos az, ami
törvényes, (ez az általános igazságosság), emellett az is, ami fair és egyenlő (ez a különös
igazságosság). Ez utóbbin belül elkülöníti a szétosztó és a kiigazító igazságosságot. Előbbi az
alá-fölérendeltségi viszonyban érvényesül, ennek megfelelően a hasonló eseteket hasonlóan, a
különbőzeket pedig különbözően, a különbségnek megfelelően kell kezelni. A kiegyenlítő
igazságosság a magánszemélyek egymás közötti jogviszonyában jelenik meg az egyenértékű
szolgáltatás nyújtásában.30
A törvény előtti egyenlőség elve a zsidó-keresztény hitben gyökerezik, az emberek Isten előtti
egyenlőségének következményeként fogalmazódik meg. Ez alapján a jog mindenkit egyaránt
kötelez, mindenkire egyformán alkalmazandó. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egymással
összehasonlítható helyzetben lévőket egyformán, az egymástól eltérő helyzetben lévőket pedig
különbözőképpen kezelje a jog. Az állam akkor sérti meg az egyenlő bánásmód követelményét,
ha valamely szabály megalkotása, vagy intézkedés végrehajtása során olyan személyek között
különböztet, akik ugyanolyan helyzetben vannak (de jure diszkrimináció), illetve ha
jogszabályalkotáskor vagy a jogalkalmazás során nem veszi figyelembe a személyek között
ténylegesen meglévő különbségeket (de facto diszkrimináció).31 E követelmény megsértésének
esetén az alkalmazandó eljárási szabályokat, valamint jogkövetkezményeket - kiemelt
fontosságára tekintettel- a közigazgatási eljárásról szóló törvény külön fejezetben
szabályozza.32
A hátrányos megkülönböztetés tilalma egy speciális helyzetű, különleges jog, amelyben
háromszereplős viszony lelhető fel, alanyai egyrészt az a személy, aki/amely a diszkriminációt
sérelmezi, másrészt az, akivel/amellyel a helyzetét a panaszos összehasonlítja, harmadrészt
pedig az állam, amely különbséget tesz a két fél között, előbbi kárára.33
Az egyenlőség elve megfogalmazódik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, 34 a
Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában, 35 valamint az Alaptörvényben. 36
A fenti elvekhez szorosan kapcsolódik „a pártatlan eljáráshoz való jog”, amely a tisztességes
eljáráshoz való jog egyik összetevője. Az Alkotmánybíróság állásfoglalása37 szerint a
pártatlanság és az elfogulatlan és tisztességes eljárás alkotmányos követelmény. Ennek
részeként értelmezhető az eljáró hatóságnak az a kötelezettsége is, hogy a hasonló helyzeteket
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hasonlóan kezelje, így a döntései a jövőre nézve kiszámíthatóak legyenek, hasonlóan a
megkülönböztetés nélküli ügyintézéshez. 38 A fenti jog kifejezett említése nélkül biztosítja a
közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény a részlehajlástól való mentességet,(amely
rendelkezést tartalmaz a relatív és az abszolút kizárási okok figyelembe vételére). Míg előbbit
az eljáró szerv hatáskört gyakorlója mérlegelheti, utóbbi esetében annak figyelembe vétele
feltétlen, ekkor más eljáró tisztviselőt jelöl ki az eljáró hatóság vezetője. Amennyiben a szerven
belül más, a kizárt szakemberrel azonos szakképzettségű tisztviselő nincs, akkor a felügyeleti
szerv más eljáró hatóságot jelöl ki. Sajátos a helyzet, amikor maga az eljáró szerv hatáskörének
gyakorlója kerül abszolút kizárási ok alá, ekkor ugyanis nem csupán a szerv vezetőjét, hanem
vele együtt az egész eljáró szervet is ki kell zárni az eljárásból, és a felettes szervnek egy másik,
azonos hatáskörrel rendelkező hatóságot kell kijelölnie az eljárás lefolytatásához. Amennyiben
nem jelölhető ki másik eljáró hatóság, akkor az egyébként kizárásban részesítendő szerv jár el,
amely az eljárásrendről tájékoztatja az ügyfelet. 39
A tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog, az anyanyelv
használatának joga
„Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának
joga.”40
A tisztességes eljárást az eljárás egészének figyelembe vételével lehet megítélni, melynek
elismert eleme a fegyverek egyenlősége. Ez biztosítja azt, hogy a hatóságnak és az ügyfélnek
esélye és alkalma legyen a tény és jogkérdésekkel kapcsolatos állásfoglalás megtételére. Nem
jelenti minden esetben a jogosítványok azonosságát, azonban megköveteli, hogy az ügyfél a
hatósággal összevethető súlyú jogosítványokkal rendelkezzen. Ennek egyik feltétele mindkét
fél személyes jelenléte az eljárási cselekmény során, másik feltétele pedig az ügyben releváns
adatoknak ugyanolyan mélységben és teljességben történő megismerhetősége a felek
számára.41
A Ket. által előírt általános ügyintézési 2014 januárjától huszonegy nap -, amelytől kevesebbet
bármely jogszabály, ettől többet viszont csak törvény vagy kormányrendelet írhat elő. Ennek
hátterében egyrészt a hatósági eljárás szolgáltató jellege mutatkozik meg a kérelemre indult
eljárások esetén, a hivatalból indult eljárásoknál pedig ugyancsak az ügyfél jogait erősíti, mivel
ez a határidő az ügy mielőbbi lezárását célozza, elősegítve ezzel egy kedvező döntésből
származó jogosultság mielőbbi hasznosíthatóságát, vagy egy kedvezőtlen döntéssel szembeni
jogorvoslati lehetőség megnyílását a végleges döntés mielőbbi meghozatala érdekében. A fenti
határidő csupán egyszer, a szerv vezetőjének döntése által, alapos indokolással hosszabbítható
meg.42
Az eljárásra kötelezett hatóság „hallgatása” esetén, azaz amikor nem tartja be az ügyintézési
határidőt, azzal az ügyfél jogát súlyosan sérti, mivel megfosztja ezzel a döntés eredményétől,
illetőleg az ahhoz kapcsolódó esetleges jogorvoslati lehetőségétől. Ekkor a hatóság felügyeleti
szerve új határidőt tűz ki a mulasztó hatóság részére az eljárási cselekmény, illetőleg a döntés
meghozatalára, végső esetben pedig más hatóságot jelöl ki fegyelmi eljárás kezdeményezése
mellett, amit a fegyelmi hatóságnak kötelező lefolytatnia. 43 Amennyiben az ügyfél kérelme jog
VARGA Zs. András: Az alkotmányosság követelménye és az eljárási alapelvek, In: PATYI András
(szerk.): Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009. 98-99.
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megszerzésére irányul, ellenérdekű fél nincs és a hatóság „hallgat” jogszabály rendelkezhet
úgy, hogy a kérelmet, illetőleg a szakhatósági hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 44
Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar, azonban
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatában meghatározhatja a hatáskörébe tartozó
hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyelvét. A nemzetiségi szervezet nevében
eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény
hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál használhatja az adott nemzetiség nyelvét. A
nemzetiség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést az ügyfél
kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell fordítani.
Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet nem ismerő
személy ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali
intézkedéssel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a
magyar közigazgatási hatósághoz, a hatóság köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfelet
joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. Egyéb esetben magyar nyelvet
nem ismerő ügyfél - a fordítási és tolmácsolási költség viselése mellett - kérheti, hogy a
közigazgatási hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven
megfogalmazott kérelmét.
Amennyiben a közigazgatási hatóság döntésének magyar és idegen nyelvű szövege között
eltérés van, a magyar nyelvű szöveget kell hitelesnek tekinteni.45
A fenti rendelkezésekben nyer kifejezést az ügyfél anyanyelv-használati jogának biztosítása,
emellett azonban rögzül az a szabály is, hogy kétség esetén - mivel az eljárás hivatalos nyelve
a magyar – a magyar nyelvű szöveget kell érvényesnek tekinteni, amely rendelkezés végső
soron a jogbiztonságot szolgálja.
A kár megtérítésének kötelezettsége
„A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai
szerint megtéríti.”46
A hatóság részére megfogalmazott kötelezettség az ügyfél részére jogosultságot jelent, azaz
biztosítja számára, hogy a hatóság jogszabálysértő eljárásával okozott kárért elégtételt
vehessen. E rendelkezés érvényre juttatása azonban már nem a közigazgatási eljárás
tárgykörébe tartozik – a hatóság önkéntes teljesítését kivéve - az ügyfél igénye a jogorvoslati
eljárásban nem érvényesíthető. Amennyiben kártérítési igényt szeretne az ügyfél az eljáró
hatósággal szemben érvényesíteni, azt a polgári eljárás szabályai szerint szükséges megtennie.
A polgári jogi kártérítési felelősséget a polgári törvénykönyv a kártérítés általános szabályai
között tárgyalja.47A kártérítési felelősség elemei a jogellenes magatartás, a felróhatóság, a
következmény (kár), és az okozati összefüggés a jogellenes és felróható magatartás, 48 és a kár
között.
Az ügyfélnek felperesként bizonyítania szükséges a kár bekövetkeztét, nagyságát, a
jogellenességet, valamint az okozati összefüggést a kár bekövetkezése, és a jogellenes és
felróható magatartás kifejtése között. Az új polgári törvénykönyv alapján nem állapítható meg
az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem
is kellett előre látnia.49
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Mivel a polgári jogban alapelvként a felróhatóság vélelme érvényesül, ezért az alperesnek
szükséges kimentésként bizonyítania, hogy magatartása nem volt felróható, azaz hogy úgy járt
el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az új polgári törvénykönyv alapján némi
eltérés, hogy akkor mentesül a károkozó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem
volt felróható.50 A felróhatóság indokolja a kár megtérítésének - a prevenció és a reparáció
mellett - a szankcionálási célzatát.
A kár megtérítési kötelezettségének mértéke teljes, a teljes reparáció, azaz olyan helyzet álljon
elő, mintha a kár nem következett volna be, így az elmaradt haszon is megtérítésre szorul
(pozitív interesse).
A fentiek mellett azonban a károsultnak is van kötelezettsége, nevezetesen a kár megelőzése,
illetőleg enyhítése érdekében köteles úgy eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azon részét, amely e kötelezettségének
elmulasztásából keletkezett.51 Az új polgári törvénykönyv alapján a károkozó és a károsult
között a kárt magatartásuk felróhatósága arányában, ha ez nem megállapítható, közrehatásuk
arányában kell megosztani. Ha a közrehatás arányát sem lehet megállapítani, a kárt a károkozó
és a károsult között egyenlő arányban kell megosztani. 52
A fentiek figyelembe vétele mellett az államigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget
csak akkor lehet megállapítani, amennyiben a károsult a kár elhárítására alkalmas rendes
jogorvoslati lehetőségét igénybe vette, vagy a kár ezzel nem volt elhárítható. 53 Az új Ptk. szerint
viszont a közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget már csak akkor lehet
megállapítani, ha a kárt közhatalom gyakorlásával, vagy annak elmulasztásával okozták, és a
kár rendes jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti
eljárásban nem volt elhárítható, így feltételként belép az ügyfél közigazgatási keresetindítási
kötelezettsége is.54
A jogokról és kötelezettségekről való tudomásszerzés biztosítása, tájékoztatás, az ügyféli
jogok gyakorlásának előmozdítása
„A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy
jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok
gyakorlását.”55
A közigazgatási eljárásban az ügyfelek - különösen a természetes személyek - általában jogi
képviselő nélkül járnak el, amely hátrányos helyzetet eredményez a számukra, ugyanis a
közigazgatási jogi szabályozás rendkívül szerteágazó, bonyolult, emiatt nehéz az abban való
eligazodás. E hátrányos helyzet kiküszöbölése érdekében az eljárási törvény a hatóságot
kötelezi az ügyfél ”kitanítására”, amely közel sem merül ki a fellebbezés lehetőségéről történő
tájékoztatásban. Az eljárási törvény különbséget tesz a jogi képviselő nélküli, illetőleg az azzal
rendelkező ügyfél között. Előbbinek tájékoztatása a jogairól és kötelezettségeiről, az esetleges
mulasztásából adódó következményekről, illetőleg a természetes személy ügyfél részére a jogi
segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről az eljárás egész tartama alatt minden fontosabb
eljárási cselekmény kapcsán szükséges, utóbbi esetben a képviselő részéről elvárható a jogi
szabályozásban való tájékozottság.56 Emellett a megfelelő jogi tájékoztatásra a potenciális
ügyfél is igényt tarthat, aki éppen ennek ismeretében válik, vagy nem válik ügyféllé. E
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kötelezettséget attól függetlenül teljesítenie kell az eljáró hatóságnak, hogy számára előny
keletkezik e tevékenységből vagy éppen ellenkezőleg, egy, akár jelentősebb többletteher
keletkezik a részére. A tájékoztatás nem csupán a jogi képviselővel rendelkező ügyfelet illeti
meg, amennyiben az ügy bonyolultságára tekintettel különös eljárási szabály a közigazgatási
eljárásról szóló eljárási törvény mellett azt előírja, a fenti tájékoztatás megilleti a jogi
képviselővel bíró ügyfelet is.57 A nagy létszámú ügyfelet érintő eljárásban e kötelezettség
teljesítése a hatósági közvetítőn keresztül történik.58 A jogokról és kötelezettségről, illetőleg az
elvégzendő
eljárási
cselekményekről
történő
tájékoztatási
kötelezettséget,
a
cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy esetében a korára, állapotára
tekintettel a megfelelő légkör biztosítása mellett kell megtenni.59
A hatóságnak a fentiek mellett biztosítania kell az ügyfelek, valamint a képviselőik részére a
törvény által védett titkok és személyes adatok védelmének betartásával - a törvényi korlátok
figyelembe vételével - az irat-betekintési jogot is, 60 amelyről a törvény a harmadik fejezetben
külön cím alatt rendelkezik.61
E fentiekben kifejtett jogosultságok biztosítása is a „fegyverek egyenlőségének elvét” szolgálva
nyújt lehetőséget az ügyfélnek, illetőleg képviselőjének arra, hogy az eredetileg több és
szerteágazóbb információval rendelkező hatóság intézkedésével, döntésével kapcsolatosan
egyenrangú félként tudja érvényesíteni a jogszabályok által biztosított jogait, érvényre juttatva
ezzel is a jogállamiságot és a jogbiztonságot, illetőleg ezeken keresztül végső soron a
közigazgatási jogviszonyban egyébként alárendelti pozíciót elfoglalónak az államba vetett
bizalmát.
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény az alapelvek között külön pontban szerepelteti
az eljáró hatóságnak azon kötelezettségét, hogy az eljárási törvény alkalmazása során az érintett
kiskorú érdekeinek fokozott figyelembe vételével járjon el.62
A költségtakarékosság és a gyorsaság elvének érvényesülése
A költségtakarékosság egyrészt az ügyfél, másrészt pedig az eljáró hatóság szempontjából is
figyelembe veendő szempont, azonban ezt az elvet szigorúan a többi eljárási elvvel
összhangban értelmezve kell alkalmazni. A hatóság csak akkor képes valósághű tényálláson
alapuló, az ügy elbírálása szempontjából lényeges körülményeket figyelembe vevő határozatot
hozni, ha maradéktalanul elvégzi az ehhez szükséges eljárási cselekményeket. A
takarékoskodás - amelynek számos formája lehetséges - azonban nem mehet a hatékonyság és
a törvényesség rovására, azt az ésszerűség keretein belül kell értelmezni. Ehhez az elváráshoz
szorosan kapcsolódó szempont az is például, hogy amennyiben az eljárásban speciális
szakismeretre van szükség, először azt kell megvizsgálni, hogy a közigazgatási szervezeten
belül van-e olyan szerv, amely e feladat ellátást el tudja végezni, s ha igen, akkor annak igénybe
vételével megtakarítható a szakértő igénybe vétele, e társhatóságtól kell állásfoglalást kérni.
Másik kapcsolódó tételként megemlíthető, hogy az ügydöntő közigazgatási szerv szuverén joga
eldönteni a bizonyítékok elégséges voltát, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a döntéséhez
elegendőek, akkor nem szükséges azokon felül túlbiztosításként költségnövelést okozó
bizonyítékokat gyűjtenie. Emellett természetesen az ügyfél bizonyítási indítványt a saját
költségére tehet. Harmadik kapcsolódó elemként említhető az ellenőrzési terv alapján történő
Ket. 5.§ (3) bekezdés.
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hatósági tevékenység, ez alapján azokra a területekre és ügyfélkörre lehet súlyozottan tervezni
a hatósági ellenőrzést, amelyekhez előzőleg szabálysértő cselekmények feltárása kapcsolódik.
Ez részben a szankció melletti speciális prevenciót erősíti, részben viszont a költséghatékony
ellenőrzést segíti.63
A költségtakarékosság elve a gyakorlatban vonatkozhat a bizonyítási eljárásra is, ugyanis a
bizonyítási eszközök beszerzése és értékelése adott esetben költség és időigényes is lehet, és a
történeti tényállás megállapításához ezért csupán az éppen elegendő mennyiségű
bizonyítékokat szükséges és elégséges beszerezni. Ez egyben az eljáró hatóságra telepíti annak
mérlegelési terhét, hogy helyesen döntse el az adott helyzetben az éppen még szükséges
eszközök használatát, a túlbizonyítással járó többletköltség ugyanis eljárási költségként az
ügyfelet, az ennek ellenére sikertelen bizonyítás költsége pedig az eljáró hatóságot terheli. A
fentek miatt egyrészt kerülni kell a feleslegesen kiterjesztett bizonyítási eljárást, másrészt a
közvetlen bizonyítás mellett kényszerűen alkalmazandó közvetett bizonyítékokat nem
szükségszerű nem releváns egyéb bizonyítékokkal kiegészíteni, amennyiben lehetséges, a
közvetlen és a közvetett bizonyítékok optimális arányával érdemes a bizonyítást elvégezni.
Mindezek mellett a nagyobb hibalehetőségek miatt közvetett bizonyítékok alapján csak akkor
szabad döntenie az eljáró hatóságnak, amennyiben a közvetlen bizonyítékokat nem lehet
beszerezni. A helyes bizonyítás a közvetett és közvetlen bizonyítékok egymásba fonódó,
egymást kiegészítő egysége.64
A gyorsaság kritériumát kizárólag az ügykategória ismeretében lehet értelmezni. Az ügyek
csoportjának egy része az „azonnal elbírálhatóak” közé, egy másik része pedig - éppen
ellenkezőleg – csak hosszú időt igénybe vevő eljárási cselekménysor után zárható le. Előbbire
példaként említhető a hatósági bizonyítvány kiállításának tíz napos, utóbbira pedig már az
eljárási törvénytől eltérő speciális szabályként például a gyógyszerkészítmények vagy a
növényvédő szerek forgalomba hozatalának engedélyezéséhez kapcsolódó, három-öt éves
határidő. Míg előbbi ügycsoportokhoz tartozóan a cél a határidők csökkentése - s ezzel is a
szolgáltató közigazgatás erősítése -, utóbbiak estében azonban e törekvés nem megvalósítható
és nem is cél, hiszen például a biztonságosan forgalmazható szerekhez kapcsolódó alapos
kontroll magasabb szintű társadalmi szempont, mint a közigazgatási ügyintézés gyorsasága.65
Az eljárási törvény az általános ügyintézési határidőt, illetve számítási módját külön-külön
címekben tárgyalja,66 előbbiben többféle határidőt is rögzít, s amely eljárási cselekményre nem
szab meg időkeretet, arra általánosságban nyolc napot állapít meg, emellett rendelkezik azokról
a cselekményekről, amelyek nem számítanak bele e fenti időszakokba, azaz a megkezdésükig,
illetőleg a befejezésüktől kell számítani folytatólagosan az ügyintézés időtartamát. A
hatóságnak főszabály szerint ezen belül kötelező elvégeznie az eljárási cselekményeket,
valamint az ügy érdemében határozni és az ügyfél értesítéséről gondoskodni. E fenti határidőtől
számos speciális szabályozás eltérhet, azonban ezt - az eltérést az ügyféli jogok biztosítása
érdekében - felfelé csak törvény vagy kormányrendelet, lefelé pedig bármely jogszabály
alkotója megteheti. E határidőket a felelős szerv vezetője egy alkalommal harminc nappal megfelelő súlyú indokolás mellett - meghosszabbíthatja. Ilyenkor, az indoklással igazolt
magasabb szintű érdek felülírja a gyorsaságot ösztönző általános határidőt. A fentiek
figyelembe vétele mellett is az ügyfél és a hatóság részéről is természetesen az alapvető cél az,
hogy a közigazgatási hatósági eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.

KILÉNYI: i.m. 50-51.
BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban, I. kötet. A közigazgatási bizonyítás elmélete, Magyar
Közlöny és Könyvkiadó, Budapest, 2010. 33-34.
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A kapcsolattartási formák közötti szabad választás lehetősége
Az ügyfél kapcsolattartási formáit, illetőleg az ehhez közvetlenül kapcsolódó egyéb kérdéseket
az eljárási törvény külön fejezetben tárgyalja,67 amely már önmagában is kellőképpen kifejezi
az ügyféli jogok minél egyszerűbb gyakorolhatóságának támogatását. A jogalkotó széleskörűen
határozza meg a kapcsolattartás formáit, ezzel is lehetőséget adva az életszerű, gyors, rugalmas
és egyszerű kommunikációra az ügyfél és a hatóság, illetőleg a hatóságoknak az egymás közötti
munkájában.
Az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtására az ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevője e jogszabály állította korlátok figyelembe vételével szabadon választhat. 68 A
hatóságnak a költségtakarékosság és a hatékonyság figyelembe vételével kell formát
választania, előtérbe helyezve az elektronikus utat. A hatóságnak az ügyféllel való
kapcsolatfelvétel alkalmával feladata az egyes formákról tájékoztatni az ügyfelet, külön kitérve
az elektronikus kapcsolattartással összefüggő lehetőségre. Ez utóbbi esetében szükséges
megjegyezni egy sajátosságot, mely szerint az informatikai fejlődés jelentősen képes
felgyorsítani az ügyintézést, így a szolgáltató jelleg mellett ez a hatékonyság növelésének, és
egyben a költségek csökkentésének kiváló eszköze is. lehet. Azonban azt is látni kell, hogy az
ügyintézésben e forma csupán a fokozatosságot betartva kaphat minél nagyobb teret, melynek
csupán az egyik oka az informatikai eszközállomány biztosításának korlátozottsága, vagy a
minősített elektronikus aláírások használatának elterjedése, emiatt párhuzamosan van jelen a
közigazgatásban a papíralapú, illetőleg az elektronikus ügyintézési forma. Az eljárási törvény
mindazonáltal nyitott az elektronikus ügyintézési formára, azonban nem kényszerítheti e
formának kötelező használatára az ügyfelet, nem terhelheti meg anyagilag számottevően.
Mindezek mellett az is szempontként említhető, hogy az elektronikus kapcsolattartás alapját
adó technikai terület rendkívüli gyorsasággal fejlődik, amelyet nem tud és nem is ésszerű
lekövetnie az eljárási törvény részletszabályainak, ugyanis a gyakori módosítások már e
jogszabályhoz kapcsolódóan jogbizonytalansághoz vezethetnének.
Amíg Lőrincz Lajos akadémikus álláspontja szerint az informatika széleskörű alkalmazása,
illetőleg az elektronikus kormányzás széleskörű elterjedése a kizárólagos záloga a kormányzati
szolgáltatások növelésének, a hatékonyság mérésének, valamint a közigazgatás és a politika
kiegyensúlyozott kapcsolatának, addig Csiba Tibor véleménye szerint emellett elengedhetetlen
további feltétel a kormányzati, közigazgatási feladatok ellátására alkalmas ember. 69
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseket az eljárási törvény kiemelten, külön
fejezetbe foglalva, kellő részletezettséggel, speciális alapelvek megfogalmazása mellett
tárgyalja.70
Összefoglalás
Az alapelvekkel biztosított ügyféli jogosultságok érvényesülése alapvető eleme a közigazgatási
eljárási jogviszonynak, elengedhetetlen feltételként szükséges az érvényesülésük, mert
alkalmazásuk mellőzésével alapjaiban kérdőjelezhető meg az állam nevében eljáró
közigazgatási hatóság jogszerű tevékenysége. A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény
szabályai más garanciális jogosítványaival együtt teremtenek jogi egyensúlyt a közigazgatási
jogviszonyokban az egyébként alá- fölérendeltségben lévő alanyok között, akadályát képezve
67
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Ket. 8. §.
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Csiba Tibor: A modernizáció emberi oldaláról, különös tekintettel a közigazgatás reformjára, Közigazgatási
szemle, A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakmai - tudományos
folyóirata. 2008/1. szám. 20.
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ezzel az esetleges joggal való visszaélésnek. Az alapelvek alkalmazása azonban csupán a benne
rejlő jogok értelmezése által válhat a jogalkalmazói gyakorlat részévé, mely szerves részét
képezi a „jó közigazgatás”, s ezzel a garanciákat biztosító, szolgáltató állam megvalósításának.
Ezen elvek helyes értelmezése és alkalmazása azonban nem csupán az ügyfelek érdekeit, hanem
az állam, és ezáltal a köz érdekét is szolgálja.
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Török Erzsébet Zsuzsanna: Házirend és betegjog a kórházban
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár
Bevezetés
Házirenddel
találkozunk/találkozhatunk
kórházakban,
iskolákban,
szállodákban,
társasházakban és további intézményekben. A kórházi házirend elfogadása és szükségessége
vonatkozásában abból kell kiindulni, hogy az egészségügyi ellátásnak két fontos pillére van: az
egészségügyi szolgáltató és maga a beteg. A beteg, amennyiben igénybe kívánja, venni egy
adott egészségügyi intézményben az ellátást el kell fogadnia az olyan szabályzatokat is, mint a
házirend. A házirendet a kórház alkotja annak érdekében, hogy biztosítva legyen a zavartalan,
és megfelelő egészségügyi ellátás. A házirend megalkotása révén, ugyanis létrejön a
kórházakban egy a munkafolyamatot segítő napirend. Ezen szabályzat által az egészségügyi
intézmények a betegjogok gyakorlásának kereteit határozzák meg, a fennálló lehetőségeik
alapján.
A házirend és a betegjogok kapcsolata okán mélyedtem el a házirend jogi jelentőségében, az
egészségügyi törvény egyes vonatkozó rendelkezéseiben illetve abban, hogy a házirend,
hogyan illeszkedik a kórházak szervezeti struktúrájához.
Házirend
A házirend kifejezés magában hordozza jelentését, vagyis hogy egy intézménynek a rendjét
meghatározó dokumentum. Jelen esetben egy olyan közintézet, mint a kórház is rendelkezik és
zavartalan működése érdekében kell is rendelkeznie házirenddel. A házirend a kórház hatékony
és zavartalan működésével koherens. A kórházak házirendjére vonatkozó egyes szabályokat az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (továbbiakban: Eütv.) illetve az egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) találjuk. A
házirend az intézmény életének alapvető szabályait, a jogokat és kötelességeket, esetlegesen a
munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket rögzítő dokumentum.1 Az előbb említett fogalmat
a kórházak vonatkozásában ki kell egészíteni a szervezeti és működési szabályzattal. Ez alatt
azt értem, hogy az intézmény életének alapvető szabályait, a jogokat és kötelezettségeket, a
munkarendet e két dokumentum együttesen rögzíti.
Az SZMSZ lényege röviden: A szervezet működését leíró, keretbe foglaló dokumentum.
Valójában nem az elnevezés a fontos, hanem tartalma, azaz szóljon az adott szervezet
működésére és működtetésére vonatkozó "játékszabályok" tudatos végiggondolásáról. 2
A kórházi házirend személyi hatálya kiterjed az Intézet, mint egészségügyi szolgáltató által
nyújtott fekvő egészségügyi ellátást igénybe vevő betegre, a beteg hozzátartozójára,
látogatójára és bármely az Intézet területére belépő személyre.
A házirend hatálya kiterjed továbbá az Intézettel, mint egészségügyi szolgáltatóval
közalkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló közalkalmazottra és más megbízottra, aki
az Intézet nevében jár el.3
Amennyiben a területi hatályt vesszük vizsgálatunk alapjául, megállapíthatjuk, hogy a kórház
területén valamennyi betegellátó és kisegítő munkahelyen az Intézeti házirend előírásai az
irányadók.4
A házirend célja olyan helyi szabályzat létrehozása, amely az alapját képező jogszabályokkal
http://www.toltestava.hu/files/file/iskola/hazirend.pdf (2013. november 28.)
http://users.atw.hu/deszocpol/szervszoc/mit_tartalmaz_az_szmsz.html (2013. november 27.)
3
http://www.janoskorhaz.hu/hazirend/ (2013. november 25.)
4
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és az intézmény többi szabályzatával együtt biztosítja az intézmény törvényes működését, a
zökkenőmentes5 egészségügyi ellátást, és a kiegyensúlyozott kapcsolatot az orvos- és a beteg,
illetve a betegek között. A kórházak házirendje betegeik mielőbbi gyógyulását, a betegjogok
érvényesítését valamint a kórházban folyó gyógyító-megelőző ellátás zavartalanságát kívánja
biztosítani.6
A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják
az intézmény:
 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával,7
 egészségügyi-ellátó munkájának szervezését, az orvos és beteg, betegek és
hozzátartozóik illetve a betegek egymással való kapcsolatát,
 napirendjét, stb..
Házirend és az egészségügyi törvény
Az egészségügyről szóló törvény (kifejezetten) a házirend kifejezést kevésszer alkalmazza.
Ennek indoka, hogy a betegek kötelezettségei vonatkozásában kijelenti „A beteg az
egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó
jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét”.8 A jogszabályok betartására
mindenki köteles, ezért a szabály első része nem mond újdonságot, a második rész az intézmény
házirendjére vonatkozik.
A törvény továbbá kimondja, hogy „A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi
- köteles az ellátása során a gyógyintézet házirendjét betartani.9 Ezzel a szabállyal a törvény az
előbb említett első bekezdésbeli szabályt megismétli. Adott esetben ez a jogalkotó azon
szándékát is kifejezi, hogy ennek a beteget érintő kötelezettségnek nagy jelentőséget tulajdonít.
Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a házirend ugyan önmagában nem jogszabály, de az
egészségügyi törvény fenti f) pontban idézett rendelkezése jogszabályi kötelezettséggé teszi a
házirend betartását. E rendelkezés bizonyos értelemben mintegy „jogszabályi erővel ruházza
fel” a házirendet még akkor is, ha a házirend a törvényben foglaltak részletezésére hivatott.
Másfelől érdemes persze elgondolkodni azon, hogy mit érne a házirend, ha nem kellene
betartani.10 A házirendhez kapcsolódó kötelező erőre a későbbiekben még visszatérek.
Az Eütv. 27. § (3) bekezdése alapján a betegjogok gyakorlásának módját - e törvény keretei
között - a szolgáltató működési rendje (gyógyintézet házirendje) szabályozza. A jogokat nem
lehet szűkíteni, csorbítani, hanem az adott intézmény feltételeinek figyelembe vételével a jogok
gyakorlásának módját, lehetőségét szükséges szabályozni. 11
Véleményem szerint itt a törvény szerkesztése nem megfelelő. A 26.§ (1) bekezdésében a
jogalkotó alkalmazza az egészségügyi szolgáltató működési rendje kifejezést, azonban csak a
27. § (3) bekezdésében határozza meg, hogy a gyógyintézet házirendjét érti alatta. Amennyiben
jelen esetben a szolgáltató működési rendje kifejezést először használja a törvényhozó célszerű
lenne ott meghatározni, hogy az az intézmény házirendjére vonatkozik. Illetve azáltal, hogy a
26. § (2) bekezdés f) pontjában a házirend meghatározás található, még inkább indokolja, a
kifejezés használatának pontosítását.
Álláspontom szerint indokolt lenne a házirend betartási kötelezettségét kiterjeszteni a betegen
kívül a hozzátartozókra, látogatókra is. A fentebb ismertetett szabályok tükrében, a törvény
http://www.toltestava.hu/files/file/iskola/hazirend.pdf (2013. november 28.)
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jelenleg csak a betegek kötelezettségévé teszi a gyógyintézet működési rendjének betartását,
pedig az sok esetben tartalmaz rendelkezéseket a fentebb említett személyekre is. Célszerű
lenne tehát törvényi szinten is kiterjeszteni a személyi kört. Véleményem szerint alátámasztja
ezen javaslatomat az Eütv. 27. § (1) bekezdése, mely szerint “A beteg és hozzátartozói jogaik
gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait”. Más páciensek jogainak
tiszteletben tartását egyfelől a házirend biztosítja.
A törvény a betegek jogainak érvényesítése tekintetében kimondja, hogy „Az egészségügyi
szolgáltató köteles a beteget - egészségi állapotától függően - a felvételekor, illetőleg az ellátás
előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, illetve a gyógyintézet
házirendjéről”.12 Minden esetben az egészségügyi intézmény köteles biztosítani ezen
dokumentumok megismerhetőségét. A törvény külön előírja, hogy felvételkor vagy az ellátás
előtt kell megtörténnie a tájékoztatásnak. Ezen kötelezettség teljesítésének nyilvánvalóan
természetes korlátja lehet a beteg egészségi állapota. Találunk példát, így az általam fentebb
hivatkozott Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak interneten elérhető
házirendjét, amely azt a megoldást alkalmazza, hogy a házirend tartalmaz egy betegjogokról
szóló tájékoztatót, illetőleg azok érvényesítése érdekében a panasz benyújtásának szabályait,
valamint a betegjogi képviselő elérhetőségét.
Házirend és a betegjogok
Az állampolgár nem veszíthet jogaiból csak azért, mert egészségi állapota megváltozott, sőt
mivel ezáltal még kiszolgáltatottabbá válik, emberi jogai fokozottabb védelemre szorulnak. Az
egészségügyi törvény, az Alaptörvény és a polgári törvénykönyv normái biztosítják az
egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba kerülő személyek jogainak védelmét. Az ún.
betegjogok szabályozzák, hogy az állampolgárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az
egészségügyi ellátás során. A betegek jogainak fokozott védelme ugyanakkor nyilvánvalóan
nem jelentheti sem azt, hogy a betegeket nem terhelik kötelezettségek is a gyógyító tevékenység
során, sem azt, hogy az egészségügy más szereplőit ne illetnék meg hasonlóképpen megfelelő
jogok annak érdekében, hogy a mellérendeltségen alapuló orvos-beteg kapcsolat egyensúlya ne
billenjen meg.13 Ezen egyensúly fenntartására hivatott többek között a házirend is, mely
elsősorban a betegekre, valamint hozzátartozóik és látogatóik részére állapít meg jogokat és
kötelezettségeket. A következőkben a törvényben meghatározott egyes betegjogok és a házirend
kapcsolatát vizsgálom meg. Mindezek előtt érdemes tisztázni a betegjogok fogalmát. A
betegjogok gyűjtőfogalom, azon jogosultságok összességét jelenti, amelyek megilletik
mindazon személyeket, akik igénybe veszik az egészségügyi szolgáltatást. 14 Az Eütv.- ben
megfogalmazott jogok minden beteget megilletnek. Ezek a betegjogok kizárólag akkor
korlátozhatóak, ha mások alapvető jogait, életét, egészségét veszélyeztetik. 15
Elsőként érdemes kiemelni, hogy nincsen országosan egységes házirend, ahány kórház, annyi
házirenddel találkozunk. Nincs két egyforma, így csak általános következtetésekre
vállalkozhatunk. Vannak olyan házirendek, amelyek egy rövidebb összefoglalót tartalmaznak a
betegjogok legfontosabb szabályairól. Illetve olyan megoldással is találkozhatunk, ahol a
törvényi rendelkezés legfontosabb szabályait ismertetik, vagy akár ezen szabályoknak az
egészségügyi intézmény mindennapi életében előforduló gyakorlatra vonatkoztatva határoznak
meg követendő magatartásokat.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog kapcsán a házirendhez két passzus kapcsolható. Ezek a
Eütv. 28. §
MOGYORÓSI Dorottya: Az egészségügy, az állampolgár és a jog, in: A betegek jogai. szerk.: Polecsák
Mária,Vince Kiadó, Budapest, 1999, 27-29.
14
DECASTELO Alice: Mediáció az Egészségügyben, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 62.
15
BARTHA Zsuzsanna: Hogyan éljünk jogainkkal? Vesevilág, XIV. évfolyam 2. szám (2001. március-április) 17.
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következőek: ”Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az
egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő
bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Folyamatosan hozzáférhető az
ellátás, amennyiben az egészségügyi ellátórendszer működése napi 24 órán keresztül biztosítja
annak igénybevehetőségét”.16 A törvény aláhúzott részeivel közvetett kapcsolatban áll a
házirend. A folyamatosan hozzáférhető ellátáshoz a házirendek a napirend meghatározásával
járulnak hozzá. A folyamatosan hozzáférhető ellátás mindannyiunk érdeke, amely akkor
biztosítható a nap 24 órájában, amennyiben pontos az időbeosztás. A betegek által gyakran
kritizált ébresztés és villanyoltás időpontja, nagyban igazodik a munkaidő kezdetéhez, illetve
az ügyeleti időtartamhoz. A házirendi napirend teszi lehetővé például, hogy az ügyeletben lévő
orvos a ténylegesen azonnali ellátásra szorulóval tudjon foglalkozni, ne kelljen még amellett az
osztályos teendőivel foglalkoznia. Az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban inkább
azt lehet mondani, hogy a házirend megfelel ennek a kritériumnak a tekintetben, hogy minden
betegre és látogatóira egyaránt vonatkozik, különbségtétel nélkül. Persze a gyakorlatban
előfordul olyan eset, hogy a beteg úgy érzi vele nem foglalkoztak kellőképpen, vagy
kifejezetten megkülönböztetően bántak vele, ez esetben célszerű olyan jogérvényesítési
lehetőségeket igénybe venni, mint a panasz, mellyel fordulhatunk az egészségügyi
szolgáltatóhoz, az illetékes orvosetikai bizottsághoz, vagy akár a betegjogi képviselő segítségét
is igénybe vehetjük.
Az emberi méltósághoz való jog olyan alapvető jog, amely soha, semmilyen körülmény között
nem korlátozható. A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek, így a betegek emberi
méltósághoz fűződő jogainak védelmét is biztosítani kell.17 Az Alkotmánybíróság az emberi
méltósághoz való jogot az ún. általános személyiségi jog egyik megfogalmazásának tekinti és
különféle aspektusaival nevezi meg, pl. a személyiség szabad kibontakoztatásához való
jogként, az önrendelkezés szabadságához való jogként, általános cselekvési szabadságként,
avagy a magánszférához való jogként.18 Az alkotmányos jogvédelmet egészíti ki az Eütv., mely
a következőt tartalmazza: “Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben
kell tartani”.19 Ez egy olyan általánosan megfogalmazott szabály, amely szintén csak
közvetetten de megjelenik az egyes intézmények házirendjében.
A karszalagok viselése lehetővé teszi, hogy az egészségügyi dolgozó a nevén szólíthassa a
beteget, adott esetben ne ketteskének vagy mamának, valamint csökkenti a beteg tévesztés
lehetőségét és megadja vagy jelzi a beteg intézeti kezelésének a helyét. Az emberi méltósághoz
való jog érvényesülését szolgálja, hogy a vizitek során nem tartózkodhatnak bent látogatók. Az
egyes betegek szeméremérzete, illetve egészségügyi dokumentumainak titokban tartása
indokolja ezt a korlátot, amely véleményem szerint az egyik legfontosabb az emberi méltóság
védelme érdekében. Az emberi méltóság körében az Eütv. még szabályozza a 10. § (6)
bekezdésében, hogy a “betegek csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni”. A
házirend a napirend meghatározásával a beteg számára kiszámíthatóbbá teszi, hogy pl. a vizitre
mely időpontokban számíthat. Nyilvánvalóan ez a szabály sokkal többet rejt magában, hiszen,
itt csak és kizárólag a házirenddel összefüggésben tehetjük ezen megállapítást. Az emberi
méltósághoz való jog házirendben szereplő korlátait, kizárólag egy másik beteg ugyanezen joga
indokolja, így véleményem szerint ezek a korlátok fenntarthatóak, sőt indokolt is a fenntartásuk.
A betegjogok közül kiemelkedik a házirend vonatkozásában, a kapcsolattartás joga. Ennek
oka, hogy a törvény a kapcsolattartás részletes szabályainak meghatározását a gyógyintézet
házirendjére ruházza át. Maga az Eütv. úgy rendelkezik, hogy a kapcsolattartás körében
Eütv. 7. § (1) és (3) bek.
BÖLCS Ágnes: A betegek jogai a hazai szabályozás tükrében, Házi Jogorvos, Háziorvosok Országos
Egyesületének lapja, 2009. szeptember; II. évfolyam 1. Különszám, 6.
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meghatározott jogokat a beteg a fekvőbeteg-gyógyintézetben meglévő feltételektől függően,
betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva
gyakorolhatja. Ennek részletes szabályait - e jogok tartalmának korlátozása nélkül - a
fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje határozza meg. A házirend további jogokat is
megállapíthat.20 A kapcsolattartás részletes szabályozásának házirendbe utalása azért indokolt,
mert az egyes intézmények meglévő feltételei jelentősen eltérnek. Illetve mindenképpen
érdemes megemlíteni, hogy egyes osztályok így pl. egy sebészeti, és egy belgyógyászati osztály
házirendje is eltérően szabályozhatja a kapcsolattartást, mivel itt jelentősen eltér a
fertőzésveszély.
A kapcsolattartás megvalósulhat írásban, szóban és látogatók fogadásával.21 A látogatási rendet
a betegek nyugalomhoz fűződő jogára tekintettel akkor határozza meg korrekt módon egy
házirend, ha főszabályként minden nap biztosít legalább két órát a betegek kórházi osztályon
történő látogatására, ezen túl, az intézmény kijelölt helyiségében lehetővé teszi az osztályos
látogatási időn túl a látogatókkal való találkozást.22 A látogatási időt rugalmasan kezeli a
gyakorlat, vagyis nem tiltja a házirendben meghatározott látogatási időn kívüli látogatást sem.
Néhány házirend azonban életkori korlátot állít a látogatás tekintetében. Az írásban történő
kapcsolattartás nem jelent olyan kötelezettséget az egészségügyi intézménynek, hogy
biztosítania kellene, pl. e-mail kapcsolathoz szükséges számítógépet vagy akár internet
hozzáférést. A szóbeli kapcsolattartás sem jelenti azt, hogy mobiltelefont kellene a
kórtermekben rendszeresíteni. Viszont minden intézményben kell lennie használható vonalas
telefonnak.23
A beteg melletti tartózkodás kapcsán ki kell emelni, hogy az egyes házirendek általában
foglalkoznak mind a súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén is azzal,
ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését általában az
osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos az osztályos működési
rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.24
A kapcsolattartás joga magában foglalja, hogy a beteget megilleti a vallási meggyőződésének
megfelelő egyházi személlyel való vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos
szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad
gyakorlásának joga. 25 Ez a jog szintén nem teremt az intézmény oldalán olyan kötelezettséget,
ami alapján minden egyes betege számára biztosítania kellene, hogy a vallási meggyőződésének
megfelelő egyházi személy rendelkezésre álljon, vagy a vallása gyakorlásához kapcsolódó
tárgyi eszközhöz hozzájusson. Ellenben kötelezi az intézményt a beteg, vagy hozzátartozója
által meghívott egyházi személy bebocsájtására és a vallás gyakorlásával kapcsolatos szokásos
cselekmények tűrésére, amennyiben a betegtársak nyugalmát nem érinti.26 Az egyes házirendek
általában rendelkeznek a szertartásokon való részvétel lehetőségéről, vagy akár a személyes
konzultációról, amennyiben az osztályon folyó gyógyító munka zavartalansága biztosítva van.
A kapcsolattartás utolsó lényeges pontja a házirend vonatkozásában az, hogy a beteg jogosult
saját ruháinak és személyes tárgyainak a használatára, kivéve, ha az a beteg számára hátrányos.
Ez a rendelkezés bár véleményem szerint nem illik szerkezetileg a kapcsolattartás jogához,
amennyiben ettől azonban eltekintünk, kijelenthető, hogy erre vonatkozva találunk házirendi
szabályokat. Ezek a rendelkezések pontosítják a saját ruha, és tárgyak használatának a rendjét.
Így például a rádió behozatalának főorvosi engedélyhez kötése valamint esetlegesen
Eütv. 11. § (1) bek.
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fülhallgatóval történő engedélyezése azért indokolt, hogy a többi beteg nyugalmát ne zavarja.
Az intézmény elhagyásának joga tekintetében a törvény kimondja, hogy ez a jog csak a
törvényben meghatározott esetekben korlátozható. Így mivel a házirend nem jogszabály,
korlátot sem állíthat. Arra vonatkozó részletszabály található egyes házirendekben, hogy mikor
bocsátják el a gyógyintézetből a beteget, milyen öltözékben így pl. kórházi öltözékben nem
hagyható el a kórház területe, vagy tilos a kórház tulajdonát képező tárgyak, eszközök kivitele.
A házirend ezen megkötései indokolhatóak a tulajdonhoz való joggal.
A házirend nem tartalmaz többlet szabályokat sem a tájékoztatáshoz való jog, sem az
önrendelkezéshez való jog, sem az ellátás visszautasításának joga tekintetében. Adott esetben
a törvényi szabályok ismétlésével nyomatékosítja azok fontosságát. A tájékoztatáshoz való jog
kapcsán azt kell kiemelni, hogy magáról a házirendről a beteget tájékoztatni kell. A
tájékoztatáshoz való jog részletes szabályait. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának
IV. Számú állásfoglalásában találjuk.
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga egy ponton csatlakozhat a házirendhez,
mégpedig amennyiben az nyomatékosítja a zárójelentések megőrzésének fontosságát.
Az orvosi titoktartáshoz való jog közvetve kapcsolható a házirendhez. Az Eütv. 25. § (1)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy “A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt
vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a
továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A
házirend ezt úgy konkretizálja, hogy a vizitek során kizárja annak lehetőségét, hogy a
hozzátartozók is bent tartózkodjanak. Ezt a korlátot elsősorban a kórteremben fekvő többi beteg
titoktartáshoz való joga indokolja.
Összességében szerintem követendő példa a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak interneten is elérhető házirendje. A betegek tájékoztatása egyszerre valósul meg
benne mind a betegjogok, mind pedig a házirend által megkövetelt kötelezettségek
vonatkozásában.
A házirend jogi természete
A törvény a beteg önrendelkezési joga tekintetében kijelenti, hogy ezen jogának gyakorlása
keretében szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak
során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. 27
A hivatkozott passzus egyértelmű a tekintetben, hogy a beteg nem köteles egészségügyi ellátást
igénybe venni. Amennyiben viszont úgy dönt, hogy él az egészségügyi ellátáshoz való jogával,
azzal együtt vállalnia kell a kórház által megkövetelt rendet. Egy intézménynek joga van az
általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevő felé előírásokat megállapítani.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének feltétele, hogy a beteg jogait oly módon
gyakorolja, hogy ezzel ne sértse más betegtársainak a jogosítványait. Azaz a betegtársak
jogainak tiszteletben tartása egyfajta korlátot is jelent a betegjogok gyakorlása
vonatkozásában.28
A betegjogok mögött Alaptörvényből fakadó alapvető jogokat találunk, úgy mint pl. az élethez
és emberi méltósághoz valamint a testi és lelki egészséghez való jogot. Az Alaptörvény
kimondja, hogy az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény
állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték
védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az
alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.29 Az Alkotmánybíróság
Eütv. 15. § (2) bek.
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által alkalmazott szükségességi- arányossági teszt szerint az alapjogot korlátozó szabályozás
akkor alkotmányos, ha alkalmas valamely legitim jogalkotói cél elérésére, továbbá megfelel a
szükségesség és arányosság követelményeinek. Az emberek egyes alapvető jogainak
korlátozásához legitim cél lehet mások alapvető jogainak védelme. 30 Ezen szabályok alapján,
tehát a törvényben meghatározott betegjogok lényeges tartalma főszabály szerint nem
korlátozható, de ezen jogok tartalmi korlátját képezheti más beteget megillető ugyanazon jog.
A házirend vonatkozásában az Eütv. a kapcsolattartás jogánál külön kijelenti, hogy e jogok
tartalmának korlátozása nélkül készíthető el a házirend. Mégis látható, hogy a betegeket
megillető megfelelő ellátás érdekében, a kapcsolattartás házirendi korlátját indokolja, más
betegnek a zavartalan gyógyuláshoz fűződő joga.
A kórház által elfogadott házirend nem jogszabály, de az egészségügyi törvény jogszabályi
kötelezettséggé teszi a házirend betartását. E rendelkezés bizonyos értelemben mintegy
“jogszabályi erővel ruházza fel” a házirendet még akkor is, ha a házirend a törvényben foglaltak
részletezésére hivatott.31 Ezáltal a jogrendszerünk mintegy normatív jelleggel ruházza fel,
normatív jellegűnek tekinti.
A házirendek kötelező erejének van egy történelmi- etikai alapja is. A múlt században is
rendelkeztek a kórházak házirenddel és azok betartása is sokkal szigorúbb keretek között
történt. Ez azért még ha egyre kevésbé is, de benne van a köztudatban, illetve a szabályok
betartásának erkölcsi oldala sem elhanyagolható. Az emberek többsége tisztában van azzal,
hogy a kórházakban milyen viselkedési minta az elfogadott.
Rendszertani szempontból a házirend létét indokolja maga az a tény, hogy az egészségügy egy
nagy ellátórendszer. Benne a betegek által támasztott igények és a rendszer nyújtotta
lehetőségek találkoznak. A hatékony működés érdekében ezen struktúra működését szabályozni
kell és ennek a szabályozásnak része a házirend, amely az intézményi struktúra és a beteg
kapcsolatát rendezi.
A házirend megsértése
A házirend megsértésére vonatkozóan egy konkrét szabályt találunk az egészségügyi
törvényben, még pedig az ellátás megtagadásának joga tekintetében. Itt ugyanis kimondja a
törvény, hogy „Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha a beteg együttműködési
kötelezettségét [26. § (2) bekezdés] súlyosan megsérti. 32 Ebbe beletartozik a házirend
megsértése is. Mégis azt gondolom a törvény itt pontosításra szorul. Egyrészt indokolt lenne
beépíteni egy arra vonatkozó szakaszt, hogy mit is ért a jogalkotó súlyos sértés alatt, másrészt
mi történik enyhébb sérelem esetén. Mivel a beteg köteles a házirend betartására, de például a
hozzátartozói már nem, érdekes kérdést vet fel, az ő esetleg más betegeket vagy a gyógyítást
sértő magatartásuk.
A törvény nem ad konkrét eligazítást az egyes intézmények számára a megsértés tekintetében
ezért különbözőképpen szabályozzák ennek esetét. Az általam korábban hivatkozott Szent
János Kórházi Házirend egyértelműen kimondja, hogy a házirend megsértéséért,
összeférhetetlen magatartásért a beteg az Intézetből elbocsátható.
Minden kórházban működik továbbá egy biztonsági szolgálat, amely igénybe vehető, ha a
beteg vagy akár a hozzátartozója házirend ellenes magatartást tanúsít. Először általában a nővér,
súlyosabb esetben az osztályvezető főorvos felszólítja a rendbontót, hogy hagyja abba a nem
kívánt magatartást, amennyiben ez nem történik meg, igénybe vehető a biztonsági szolgálat,
amely gondoskodik a rendbontó eltávolításáról.
Továbbá ha a beteg, amennyiben más beteg házirendellenes magatartását tapasztalja, panaszt
SÁRI János-SOMODY Bernadette: Alapjogok, Alkotmánytan II., Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 49.
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tehet, mellyel fordulhat pl. az egészségügyi szolgáltatóhoz. Az egészségügyi szolgáltató
illetékes belső szerve ekkor ellenőrzést folytat le. Megemlítendő, hogy az illetékes belső szerv,
bizonyos időközönként panasz hiányában is végezhet ellenőrzést.
Előfordulhat az intézményekben, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság folytat bejelentés alapján vizsgálatot, mint az adatvédelmi biztos részbeni hatáskörét
átvevő hatóság.
A beteg felelősségéről abban az esetben is beszélhetünk, ha rongálna, illetve kárt okozna. A
kórházak házirendje ugyanis védelem alá helyezi a kórház tulajdonát képező értéktárgyakat,
eszközöket. Ilyen esetben a Ptk. 339. § (1) bekezdése alapján vonható felelősségre, tehát a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősségnek megfelelően.33
Maga a házirend sem lehet ellentétes a jogszabályokkal, nem megfelelősége esetén
mindenképpen korrigálni kell.
Intézményirányítás és felügyelet a házirend tükrében
Mivel a házirendnek a kórházakban való érvényesülését vizsgálom, ezért közvetlenül a
kórházak vonatkozásában megjelenő intézményirányítási, felügyeleti és szervezeti rendszert
vizsgálom meg.
A kórházak alapító okirata nyújt támpontot ezen kérdések tekintetében. Jelen munkámban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Alapító Okiratát vizsgálva
törekszem a kérdések ismertetésére. Jelenleg a megyei és a városi kórházak is visszakerültek
állami tulajdonba. Várható a járóbeteg- szakellátás is visszakerül állami kézbe, mely részben
már megvalósult, gondolok itt a kórházakhoz kapcsolt járóbeteg ellátásra. A folyamatot
nehezíti, hogy közülük több vállalkozási formában működik, és jelentős magántőke
befektetéssel jött létre.
Az állami finanszírozású kórházak vonatkozásában az alapítói jogok gyakorlója a emberi
erőforrások minisztere. A költségvetési szerv irányítását az Emberi Erőforrás Minisztérium látja
el. A kórház, mint költségvetési szerv középirányító szerve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezésfejlesztési Intézet.34 A GYEMSZI jóváhagyja az irányítása alá tartozó
egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát. 35 A GYEMSZI, mint az
egészségügyi intézmények fenntartója szakmai felügyeletet is gyakorol az intézmények felett.
A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat
ellátására létrejött jogi személy. A költségvetési szerv a rendelkezésre álló kapacitásokat
szakmai alapfeladata ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait
nem kötelezően végzett tevékenységre is hasznosíthatja.36
Az ÁHT 10. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy “A költségvetési szerv feladatai ellátásának
részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti
egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában
vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban
kell meghatározni”. Arra vonatkozóan, hogy egy költségvetési szerv SZMSZ-e mit kell, hogy
tartalmazzon az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet ad eligazítást. Ezen rendelet kimondja, hogy az SZMSZ-nek tartalmaznia kell pl.:
 a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás időpontját;
Ifj. LOMNICI Zoltán: Az orvoslás joga, Kommentár a gyakorlat számára, Lélekben Otthon Kiadó, Budapest,
2009,63.
34
Továbbiakban GYEMSZI.
35
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézetről, 2/A. § n) pont.
36
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban ÁHT.) 7. § (1) és (3) bek.
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az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel
besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint
az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését,
 a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a
gazdasági szervezet - megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési
szerv szervezeti ábráját,
 a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez
kapcsolódó felelősségi szabályokat.37
Az SZMSZ azért is lényeges a házirend vonatkozásában, mivel a kórházak házirendje, a
mellékletében található. Ez a házirend egységes, a kórház egész területén érvényesül. Az
SZMSZ azért is lényeges még, mert mintegy kiegészíti a házirendet, akképpen, hogy a
szabályzat az egészségügyi dolgozókra, magára az intézményre vonatkozó szabályokat rögzíti.
Az Intézményi Házirendben leírtak alkalmazott szabályozását az egyes betegellátó osztályok,
Osztályos Házirendben szabályozzák.38 Az osztályonként különböző házirend elfogadását az
indokolja, hogy más-és más speciális követelmény jelenik meg pl. egy sebészeti osztály vagy
egy fül-orr gégészeti osztály esetén. Ezeknek az osztályos házirendeknek illeszkedniük kell a
kórházi házirendhez. Ezeket a szervezeti egység vezetője készíti el (osztályvezető főorvos) és
a főigazgató főorvos hagyja jóvá.
Az osztályok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy rendelkeznek Egységszintű Szervezeti és
Működési Szabályzattal, mely az adott osztály feladatait konkretizálja, ennek illeszkednie kell
az SZMSZ által meghatározott keretbe. Vagyis az SZMSZ egy adott osztályra leképzett
működési rendje.
Záró gondolatok
Látható, hogy az egészségügyi törvény nem említi sokat a házirendet, de kategorikusan
kimondja, hogy a beteg számára kötelező annak a betartása. Magáról a házirend tartalmáról
nem rendelkezik a törvény, csak rögzíti, hogy az a betegjogok gyakorlásának módjáról
rendelkezik, valamint a kapcsolattartás jogánál meghatározza, hogy a jogok tartalmának
korlátozása nélkül alkotható meg. Ezen szabályok alapján megállapíthatjuk, hogy viszonylag
nagy szabadságot élvez az intézmény a házirend létrehozása során. A betegjogok mellett a
kórház a rendelkezésre álló lehetőségei közötti egyensúlyt teremtve alkotja meg a maga
házirendjét. S bár a házirend nem jogszabály, mégis a normatív jelleggel való felruházása révén
illeszkedik a jogforrási rendszerbe. Amennyiben ellentétes lenne valamely jogszabállyal,
felsőbb szabállyal azonnal orvosolni kell. Persze egy jogszabály ellenes házirend esetén, még
ha felismerésre is kerül annak szabálysértő volta, annak megfelelően kell viselkedni, és csak
később nyílik lehetőség a korrekcióra. Fontos megemlíteni, hogy a kórházak házirendjének
vannak történelmi gyökerei. Vagyis annak ellenére, hogy a törvény nem rendelkezik tartalomról
mégis a múltban kialakultak azok a formulák, szabályok amelyeket tartalmaznia kell. Ezért nem
róható fel, hogy a törvényben nincs erre vonatkozó szabály, hiszen itt egy jól kiforrott gyakorlat
biztosítja a megfelelő keretet általában. Viszont pontosan e történelmi gyökerek oda vezetnek
néhány esetben, hogy elég régről megmaradt, ma már elavultnak tekinthető szabályok is
megtalálhatóak egyes házirendekben. Az a tény, hogy ez megtörténik, számomra azt jelzi, hogy
nem forgatjuk eleget ezen szabályzatokat.
A házirendeknek nagy nyilvánosságot kell kapniuk, mivel be kell őket tartani, ezért is tartom
követendő példának a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak interneten
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja.
Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szervezeti És Működési Szabályzatának,
D) Házirend 11. pontja.
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is elérhető házirendjét, mivel így könnyen megismerhetővé válik mindenki számára.
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Zsiros Annamária: Hogyan kerül a család az alkotmányba?
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Doktori Iskola
Témavezetők: Prof. Dr. Paulovics Anita, Prof. Dr. Bragyova András
Bevezetés
Tanulmányomban arra a nem kis feladatra vállalkozok, hogy megválaszoljam azt a kérdést,
hogy miként került a család intézménye az egyes államok alapokmányába és állást foglaljak az
Alaptörvényben szereplő családfogalommal kapcsolatosan. Majd ezeket az eseményeket
végiggondolva arra a felmerült kérdésre is választ találjak, hogy szükséges-e egyáltalán a
házasság és a család alaptörvényben való deklarálása.
A házasság megjelenése az uniós alkotmányokban
Ahogy azt már tanulmányaink során elsajátítottuk, az alkotmány egy adott államban az
államhatalom gyakorlásának, az egyéni és a közszabadságnak a jogi alaprendjét meghatározó
törvény, amelyet létrehozásának és megvalósulásának különleges szabályai a közönséges
törvények fölé emelnek. Az első alkotmányok a polgári átalakulás szülöttei, mivel a polgárság
a XVIII. század végén követelte, hogy jogszabályban rögzítsék az alapvető emberi jogokat, és
szorítsák keretek közé az államhatalmat. Az 1791-es francia alkotmány volt az első olyan
alaptörvény, amelyben megjelent a témánk szempontjából releváns jogintézmény, a házasság
intézménye, azonban nem a mai értelemben vett tartalmával, hanem a házasságot pusztán
polgári szerződésként deklarálva.1 A házasság polgári szerződéses jellegének következménye
az lett, hogy a házasság kikerült az egyház hatalma alól, és ezzel a szekularizációval nem csak
a házasság, mint jogintézmény, hanem annak közigazgatási volta (anyakönyvi bejegyzés) is az
állam irányítása alá került. A cél tehát az volt, hogy házasságra lépő felek már egy szakrális
szertartás és rend előírásainak tegyenek eleget, hanem szabad emberekként és polgárokként
nyilvánítsák ki az akaratukat, egy olyan államnak, amely szavatolja a jogrendet.2 A francia
intézkedések alapján hasonló lépések történtek – hogy Európán belül maradjunk – az 1831. évi
belga, valamint az 1848. évi német alkotmányban. Ez utóbbi radikálisabb szekularizációt
jelentett, tekintettel arra, hogy leszögezte, hogy egyházi házasságkötés csak a polgári
házasságkötés után köthető, a valláskülönbség nem jelentette akadályát a házasságkötésnek,
valamint hogy csakis a polgári házasság az érvényes. 3
A XX. század egyik legnagyobb eredménye a társadalmi viszonyok – házasság, család – emberi
jogként való elismerése, és alkotmányos védelme. Az 1919-ben született Német Birodalmi
Alkotmány állampolgári jogként deklarálta a család védelmét, a házasságot pedig, mint a
családi élet és a nemzet fennmaradásának alapját részesíti különös védelemben. Kimondta
továbbá, hogy a házasság két nem egyenjogúságára épül, és a szülők joga és kötelessége
egészséges utódok nevelése. Nem hagyható figyelmen kívül az 1917. évi mexikói alkotmány
sem, mivel ez volt az első olyan alaptörvény, amely a családvédelmet, az anyaság és a
gyermekek védelmét meghatározta, azonban bővebben ezzel az alaptörvénnyel ebben a
tanulmányban nem foglalkozom tekintettel az értekezés Európa központúságára. 4
A fent említett két alapokmány nagy hatással volt a később született alaptörvényekre is. Az
1920. évi Csehszlovák alkotmány kifejezi, hogy a házasság, a család és az anyaság a törvény
különös védelmét élvezi, az 1931. évi spanyol alkotmány ellenben a család állam általi különös
1791. évi Alkotmány II. rész, 7.
SOMLAI Péter: Család 2.0. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013., 67.
3
FICZERÉNÉ SIRKÓ Alexandra: A házassági-családi viszonyokból eredő jogok és kötelességek alkotmányos
szabályozása, Magyar jog, 1995/8. szám 474.
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védelmén túl deklarálja, hogy a házasság a nemek jogegyenlőségén alapszik.5 Véleményem
szerint ez azért érdekes, mert csak jóval később, 1948-ban fogadták el az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát, amely 16. cikkében kimondta többek között azt is, hogy „A házasság
tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása
tekintetében egyenlő jogai vannak.”6
A második világháborút követően a házasság és a család intézményének védelme, az anyaság,
valamint a gyermek védelmének alkotmányos rögzítése egyre általánosabbá vált. Ezt láthatjuk
– és itt ismét csak Európán belül maradunk – az 1946. évi francia, az egy évvel későbbi olasz,
és az 1949. évi német alkotmányokban is. 7
Tekintettel arra, hogy a későbbiekben még részletesen ki fogok térni hazánk korábbi
alkotmánya, annak jogtörténeti előzményeire, szabályozásárra és a Szovjetunió alkotmányának
hatására az 1949. évi XX. törvényünkre, ezért mindenképpen szót kell ejteni a szocialista
alkotmányfejlődésről.
Eme alkotmányok megjelenése, és azokban a családi viszonyok deklarálása nem azonos
időpontban történt, ugyanis sem az 1924. évi, sem pedig az 1936. évi szovjet alkotmány nem
tartalmazott családjogi rendelkezéseket.8 Csak később, az 1977. évi alapokmányban jelenik
meg az állam családvédelmi kötelezettsége. Mindemellett az un. európai népi demokratikus
országokban kétféle megoldást találunk a család és a házasság szabályozására: egyrészt
viszonylagos részletességgel alkotmányban rögzítették az állam intézményvédelmi
kötelezettségét, a házastársak egyenjogúságát és kötelezettségeit, a gyermekek jogait, másrészt
pedig önálló törvényeket hoztak létre a család vonatkozásában.9
Az európai alkotmányok csoportosításai
Napjainkra az európai államok alkotmányai egyre színesebbek. Az európai unió tagországainak
alapokmányait áttekintésük során a házasság és a család vonatkozásában tulajdonképpen három
csoportba oszthatjuk.10 Míg a fentebb említett alkotmányok hatályos szövegei a korábbiakhoz
képest tartalmukban lényegesen nem változtak, addig – véleményem szerint – nagyon érdekes,
hogy a házasság szabályozása terén zászlóvivő Franciaország mai napon hatályos szövegében
nincs megemlítve sem a házasság, sem a család intézménye. 11 Azokat az államokat tehát – és
ide vehetjük még Dániát12 és Ausztriát13 is – amelyekben semmilyen konkrét szabályozás sincs
megfogalmazva, tekinthetjük az első csoportnak.
A második csoportba tartoznak a közép, és kelet európai viszonylag fiatal alkotmányos
demokráciák, melyek a házasságra és/ vagy a családra vonatkozó alaptételeket egyrészt az
alkotmányban szabályozzák, másrészt a két intézménnyel kapcsolatosan államcélokat is
meghatároznak. Ilyen a hatályos olasz alkotmány, amely deklarálja, hogy a család alapja a
házasság, valamint hogy a „Köztársaság anyagi támogatással és más intézkedésekkel segíti a
családalapítást és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását, különös tekintettel a
nagycsaládokra. Védi az anyaságot, a gyermekeket és a fiatalokat, és ennek érdekében
meghozza a szükséges intézkedéseket.”14 Jól látható tehát, hogy itt az állam célja a családalapítás
5
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13
http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html- Letöltve: 2013-11-28
14
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf Letöltve: 2013-11-28
6

158

előmozdítása, és az ahhoz való hozzájárulás bizonyos, törvényben meghatározott
intézkedésekkel. Az Európai Unióhoz 2013. július 1-én csatlakozó Horvátország
alapokmányában szintén államcélként határozza meg a házasság, és a család védelmét, és
célként rögzíti lényegében a szociális, kulturális feltételek megvalósítását, a tisztességes élethez
való jog elősegítése érdekében. Mindemellett pedig deklarálja, hogy „A családnak a
Köztársaság különleges védelmét kell élveznie. A házasságnak, a házassági jogviszonyoknak,
így az élettársi jogviszonynak és a családoknak a jog által szabályozottnak kell lennie.”15
Véleményem szerint ez azért úttörő megfogalmazás, hiszen a házasság mellett már az
alaptörvényben megjelenik az élettársi kapcsolat védelme, amely intézmény alkotmányos
szabályozása hazánk alaptörvényéből nemcsak, hogy hiányzik, hanem nem is minősül
családnak. A második csoportba sorolhatjuk még – a teljesség igénye nélkül – a szlovén, cseh
alapokmányt is, azzal a megjegyzéssel, hogy a cseh alaptörvény például csak a család védelmét
határozza meg, míg a szlovén a házasság és a család intézményének elismerését és védelmét
vési kőbe, azonban államcélt az nem tartalmaz, a szlovák, a lengyel, 16 a lett, a portugál, a román
és a bolgár alkotmány pedig mind államcélt, mind intézményvédelmet is meghatároz.
A vizsgált alaptörvények másik aspektusból való megközelítése a családra, házasságra
vonatkozó törvényszövegek szerkezetbeli elhelyezése. Leszögezhetjük, hogy ezek javarészt az
alapjogi fejezetben találhatóak, annak is két részében. A horvát, szlovák cseh, lengyel,
portugál17 alaptörvényekben az alapvető emberi jogok és szabadságjogok fejezetben találhatóak
a családra vonatkozó rendelkezések, míg az államcélok, valamint a házasságra vonatkozó
rendelkezések a gazdasági, szociális, és kulturális jogok között kaptak helyet. 18 Románia és
Bulgária19 szintén szabályozza a szóban forgó jogintézményeket, annyi különbséggel, hogy egy
fejezetben – alapvető jogok szabadságok és kötelezettségek – alkalmazza az állam védelmi
kötelezettségét, valamint az államcél megfogalmazását is. 20 Lettország ehhez képest, egy
cikkben deklarálja azokat.21
Az Európai Unió nyugat európai tagállamainál megfigyelhető, hogy alaptörvényükben vagy a
házassághoz és a családhoz való jog egyes nézőpontjait emelik ki, vagy mindössze a magánélet
védelmét deklarálják.22 Az utóbbi például a holland alaptörvény, 23 az előbbi pedig az Egyesült
Királyság, amely állampolgárainak magánéletük védelmén túl, joguk van még a
házasságkötésre és a családalapításra is.24 A belga alkotmány pedig a család és a magánélet
védelmén túl leszögezi, hogy „(…) Az egyházi házasságkötést mindenkor polgári esküvőnek
kell megelőznie (...)”25 Fontos megjegyezni, hogy ez nem egyedülálló a fentebb említett
alkotmányok esetében, ugyanis ez a kikötés a román és a luxemburgi alkotmányban is
megtalálható. Hazánk hatályos Alaptörvényében nincs ilyen meghatározás, sőt, a korábbi
Alkotmányunkban sem volt. Nézzük meg továbbá, hogyan került a házasság és a család a mi
alkotmányunkba? A válasz: az 1936-os szovjet alkotmány mintájára. Mi vezetett ahhoz, hogy
ezt a mintát alkalmazza a magyar jogalkotó? Vegyük sorra most ezeket a lépéseket.

http://www.constitution.org/cons/croatia.htm - Letöltve 2013-11-28
DRINÓCZI –ZELLER i.m. 21.
17
http://legislationline.org/download/action/download/id/1696/file/5b9c1103a855967f0d5979c86a02.htm/previe
w - Letöltve: 2013-11-28
18
DRINÓCZI –ZELLER i.m. 18.
19
http://www.parliament.bg/en/const/- Letöltve: 2013-11-28
20
http://www.constitution.org/cons/romania.txt- Letöltve: 2013-11-28
21
http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8 - Letöltve: 2013-11-28
22
DRINÓCZI –ZELLER i.m. 18.
23
http://www.government.nl/documents-and-publications/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-thekingdom-of-the-netherlands-2008.html Letöltve: 2013-11-28
24
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/schedule/1/enacted Letöltve: 2013-11-28
25
http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetEN.pdf Letöltve: 2013-11-28
15
16

159

A hazai szabályozás története és a legújabb módosítások
Az 1949. évi XX. törvény, hazánk első kartális alkotmánya nagyon rövid idő alatt készült el,
valójában két személy (Beér János és Szabó Imre) munkája. Javarészt majdhogynem a szovjet
alkotmány szó szerinti fordítása, és ennek következtében a magyar alkotmányozás teljesen
elszeparálódott az európai alkotmányos fejlődéstől.26 Láthatjuk, hogy a törvény szerint a
Magyar Népköztársaság védi a házasság és a család intézményét. 27 Ez a szakasz az
állampolgárok jogai és kötelességei között kapott helyet – úgyszintén a férfiak és a nők
egyenjogúságának deklarálása –, tehát állampolgári jognak minősítette az állam, nem pedig
emberi jognak.28 Az alkotmánynak akkoriban az lett volna a célja, hogy a kapitalista időszakban
a házasságkötések okaként köztudott vagyonkoncentráció helyébe tartós, szocialista alapokon
és elveken nyugvó,29 kölcsönös vonzóságon alapuló házasságkötések lépjenek.30 Ez a cél
azonban az Alkotmány szövegéből nem volt nyilvánvaló. És minthogy hazánk alkotmánya
szovjet mintára készült, nem meglepő, hogy nem tartalmazta azokat a család és házasságra
vonatkozó elveket, amelyeket a korábban felsorolt európai államok tartalmaztak. A szűk fél
évszázados szovjet befolyás miatt az sem meglepő, hogy alkotmányunk szövege ez alatt az idő
alatt alig változott. Az 1972. évi módosítás tartalmi szempontból nem, pusztán formai
szempontból hozott némi változást.31 A módosítást követően a korábbi 51.§ átkerült az általános
rendelkezések közé, amely változtatás a szakasz intézményvédelmi tartalma miatt volt
elfogadható.32 Az 1989. évi alkotmánymódosítás a házassággal és a családdal kapcsolatosan
nem fogalmaz meg szélesebb jogokat, vagy kötelezettségeket, csupán a fent nevezett
szakaszban Magyarország államformáját népköztársaságról köztársaságra változtatja, 33 és
kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.34”Az
Alkotmány expressis verbis fogalmaz, nem részletez, több fejezetben nem tér ki a házasságra
és annak részleteire, az alkotmány házasságfogalmát tartalommal az Alkotmánybíróság tölti ki.
A Testület határozatában deklarálja, hogy annak magyarázata, hogy az Alkotmány együtt említi
a védelem két tárgyát – vagyis a házasságot és a családot – az, (...) hogy a házasság intézménye
kultúránkban és jogunkban is hagyományosan férfi és nő életközössége. Ez az életközösség
tipikusan közös gyermekek születését és a családban való felnevelését célozza, amellett, hogy
a házastársak kölcsönös gondoskodásban és támogatásban élésének is kerete. A gyermekek
nemzésére és szülésére való képesség nem fogalmi eleme és nem feltétele a házasságnak, de a
házasság eredeti és tipikus rendeltetéséből folyóan a házastársak különneműsége igen. A
házasság intézményét az állam arra tekintettel is részesíti alkotmányos védelemben, hogy
elősegítse a házastársak számára a közös gyermekkel is rendelkező család alapítását.”35
Következésképp az Alkotmány csak intézményvédelmet állapít meg; a házasság és a család
intézményének a védelmét,36 konjunktív jelleggel.

MEZEY Barna (szerk.): Magyar Alkotmánytörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2003., 468-469.
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Az Alkotmány az 54. §-a rendelkezett az emberi méltósághoz való jogról. Ez azért fontos, mert
a Taláros Testület a 22/1992. (IV. 10.) AB határozatban megállapította, hogy az emberi
méltósághoz való jog magába foglalja az önrendelkezés szabadságához való jogot is. Az
önrendelkezési jog része a házasságkötés szabadságához való jog. 37 A házasságkötés
szabadságához való jognak pedig két vonatkozása van, egyrészt, hogy a természetes személy
akar e házasságot kötni, másrészt, hogy ha igen, akkor kivel. 38 A társadalom általános
álláspontja szerint a házasságkötés a család alapja.39 Ebből az általános álláspontból indult ki
az Alaptörvény is a család fogalmának újrafogalmazásakor. Mindenekelőtt le kell szögeznünk,
hogy az első elem ebben a cikkben is az állam általi intézményvédelmi kötelezettség, azzal a
különbséggel, hogy az Alaptörvényben már önálló jogintézményként jelenik meg a házasság
valamint a család.40 Az új Alaptörvény már láthatóan bővebben szabályoz. Deklarálja, hogy a
házasság egy férfi is egy nő közötti (tehát csak különnemű személyek vonatkozásában
definiálható) önkéntes elhatározáson alapuló életközösség, valamint, hogy család a nemzet
fennmaradásának alapja. Ez már előre vetíti a (2) bekezdést, amely kifejezi, hogy hazánk
támogatja a gyerekvállalást. Az Alaptörvény negyedik módosítása alapján a szóban forgó cikk
kibővült azzal a megállapítással, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság, és a szülő –
gyermek viszony. Ennek előzménye a családok védelméről szóló sarkalatos törvény 41 család
fogalmának Alkotmánybírósági megsemmisítése,42 és ezt követően az Alaptörvény
normaszövegébe való interpretálása alkotmányellenesség megszüntetése céljából. Ezzel
tulajdonképpen a család fogalma leszűkült, ugyanis ebből az következik, hogy az élettársi
kapcsolat nem minősül az Alaptörvényünk szavai szerint családnak. Hazánk első törvényében
a házasság és a család is voltaképpen jogi tartalmát tekintve a korábbi szabályozásnál
szigorúbban definiált jogintézményként élvez védelmet.43 Mindent összevetve, de lege lata a
család a házasságon és a szülő gyermek közötti kapcsolaton alapul.
Véleményem szerint ez a megoldás nem megfelelő, de mielőtt még kitérnék ennek részletes
indokolására, még szükségesnek tartok tisztázni néhány alapvető definíciót. Az egyik ilyen a
család fogalma alkotmányjogi értelemben. Ebben a vonatkozásban családnak tekinthető, az
olyan szabad akaraton alapuló életközösség, amelynek legalább két tagja van, akiket tényleges
kapcsolat, kötődés, és függőségi helyzet tart össze, és amely viszonyrendszerben mindegyik
félnek meghatározott jogai és – a gyermekeket kivéve – egyben kötelezettségei is vannak.44
Tehát alkotmányjogi értelemben az élettársi kapcsolat – valamint az azonos neműek élettársi
kapcsolata – is családnak minősül. Szociológiai értelemben vett családra az Alkotmánybíróság
két korábbi határozatában hivatkozik. Az egyik korai határozata szerint a gyermekekkel
rendelkező házastársak alkotják a „tulajdonképpeni családot.”45 Ez a határozat csak a
házasságban élő nők számára tette lehetővé a művi megtermékenyítés igénybevételét, azonban
ezt a jogalkotó később megváltoztatta, és deklarálta, bármely reprodukciós eljárás igénybe
vételének alapfeltétele a házastársak vagy különnemű élettársak közös kérelme.46 A későbbi
határozataiban az Alkotmánybíróság elismerte azt a nézőpontot, miszerint a család tágabb a
22/1992. (IV. 10.) AB határozat
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gyermekkel rendelkező házastársaknál,47 ugyanis a szociológiai értelemben a család nem csak
a jogi keretek között elismert, hanem a gondozó és a de facto családot is jelenti. Ebben az
értelemben a családot két határozatban48 is alkalmazta a testület.49 Egyértelműen sehol nem
fejezte ki az Alkotmánybíróság a pontos családfogalmat, azonban határozataiból
következtethetünk tartalmukra. Tény, hogy a hatályos Alaptörvényünk alapján azok az
alkotmánybírósági döntések, melyek az Alaptörvény 2011. január 1-i hatálybalépése előtt
születtek, az alaptörvény negyedik módosítás értelmében hatályukat vesztették, úgy gondolom
olyan alapvető tételek vannak bennük kinyilatkoztatva, amelyeket gondolkodó jogászként nem
hagyhatunk figyelmen kívül egy ilyen téma vizsgálatánál.
Véleményem szerint a hatályos alaptörvényünk családfogalma tartalmilag túl szűk a mai
magyar társadalomban és Uniós szinten is. Merem ezt állítani azért, mivel úgy gondolom, hogy
ha az önrendelkezési jognak része a házasságkötéshez való jog, így úgyszintén része a házasság
nem megkötésének a joga, a kvázi együttélés, vagy élettársi kapcsolat. Ha pedig az
önrendelkezési jogból levezethető az élettársi kapcsolathoz való jog, akkor ugyanolyan
alkotmányos védelemre jogosult, mint a házasság. A különbség jelenleg alkotmányos szinten
csak abban van - az élettársi kapcsolat polgári jogi vonatkozásait most nem nézve -, hogy a
jogalkotó szerint a család csakis házasságon és a szülő gyermek közötti viszonyon alapulhat,
az élettársi kapcsolaton nem. Nem érheti a természetes személyek egyikét sem azért joghátrány,
és nem rekeszthetők ki azért az alkotmányos védelemből, mert nem érzik szükségét egy –
hagyományokon nyugvó – szertartás igénybevételét kapcsolatuk megpecsételéséhez. Úgy
gondolom, célravezető lenne példát venni a horvát alapokmányról, amely kimondja, hogy „A
családnak a Köztársaság különleges védelmét kell élveznie. A házasságnak, a házassági
jogviszonyoknak, így az élettársi jogviszonynak és a családoknak a jog által szabályozottnak
kell lennie.”
Ahhoz, hogy ez a szabályozás megvalósulhasson családjogi vonatkozásában szükséges
fejlődnie az élettársi kapcsolatnak,50 ugyanis a hatályos jogszabályi rendelkezések között
meglehetősen kevés rendelkezést találhatunk az élettársakkal kapcsolatosan. A jó hír viszont
az, hogy küszöbön az új PTK. hatályba lépése, melyben sokkal részletesebb a szabályozás az
élettársakkal kapcsolatban. A legfontosabb változások a következők: Akárcsak a korábbi
szabályozás szerint a házastárs, az új rendelkezések szerint az élettárs márciustól például
jogosulttá válhat tartásra életközösség megszűnése esetén, ezek feltételeiről a felek
közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban megállapodhatnak, de
érdemtelenné is válhat a fél a tartásra. Esetükben is lehetővé válik a lakáshasználat kérdésének

Ez megfigyelhető a meleg párok örökbefogadási jogának kapcsán, amikor is a dél-afrika Alkotmánybíróság Du
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amelyek biztosítják a gyermekek jogát a családhoz [28(1)(b)], valamint a 28(2) bekezdést, mely szerint a
gyermeket érintő döntésekben a gyermek mindenek felett álló érdekét kell érvényre juttatni. A dél-afrikai
alkotmány e rendelkezései lényegében azokat a jogokat biztosítják, amelyeket a gyermekek jogairól szóló New
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rendezése, melynek során rájuk a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.51
Ezek a rendelkezések azonban véleményem szerint nem a jogalkotó számára – feltételezve,
hogy a problémafeltevés világos – relevánsak, pusztán a társadalom gondolkodására való hatása
miatt lehetnek jelentősek. A jogalkotónak van azonban egy létfontosságú feladata az élettársi
kapcsolat vonatkozásában: Kitölteni azt a joghézagot, amit az Alaptörvény L cikkének
negyedik módosításával okozott. Nevezetesen azt, hogy a család alapjaként a házasságot, illetve
a szülő gyermek viszonyt határozza meg. Ezzel ugyanis egy olyan helyzetet teremtett, amelyre
a hazai jogirodalomban nincsen definíció. Korábban családnak minősült az olyan természetes
személyek közötti érzelmi – gazdasági közösség, amelyben volt például egy gyermek, egy
szülő, és adott esetben egy nem vérszerinti szülő élettárs. Az alaptörvény hatályos szövege
alapján azonban a gyermek – szülő kapcsolat családnak, míg a gyermek – élettárs, (amennyiben
a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásán alapuló apasági vélelem nem
áll fenn, valamint nincs teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat) élettárs – élettárs kapcsolata
nem család. Ez véleményem szerint nem állja meg a helyét, ugyanis nem különbözhet a
„természetes család”és a jog által körbehatárolt család.
Az első és a második demográfia átmenet
Korábban már említettem, hogy társadalom általános álláspontja szerint a házasságkötés a
család alapja, ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy az élettársi kapcsolatok száma az
utóbbi évtizedekben folyamatosan emelkedik,52 így az a tény, miszerint a család alapja a
házasságkötés, idejétmúltnak mutatkozik. Ezt a megállapítást először elméleti, majd statisztikai
adatokkal fogom alátámasztani.
„Demográfia átmenetnek” nevezzük azt az elméletet, amelyben a családszervezetek
átalakulását és ennek okait vizsgálták. Ezek a változások a 18. századtól a 20. század közepéig
tartó folyamat részei, amelynek lényegeként kimutatták, hogy a korábbi magas termékenység
és halandóság ez idő alatt alacsony termékenységre és halandóságra alakult. 53 A téma
szempontjából nem ez az érdekes kérdés, hanem az 1970-es évektől folytatódó „második
demográfiai átmenet.”Ezek közé a folyamatok közé tartozik a teljesség igénye nélkül:
 csökken a házasságkötések száma, nő a válások száma
 változnak a párkapcsolati és a családformák: egyre többen élnek együtt házasságkötés
nélkül
 nő az egyedül, és az egyszemélyes háztartásban élők száma
 terjed az abortusz, egyre kevesebben vállalnak gyermeket
 kitolódott az első gyermek vállalásának ideje
 nő a házasságon kívül születő gyermekek száma
 a halálozások száma magasabb, mint a születések száma
 az európai országok népességére a több idős kevesebb fiatal jellemző54
A fent említett elmélet mellett akkor következzenek a meghökkentő számok:
1970-ben az első házasságkötések száma 71 944 volt, ez 2011-re 23 559-re csökkent. Szintén
2011-ben az évben összesen 27 235 hajadon ment férjhez. A megkötött és a megszűnt
házasságok különbsége a szóban forgó évben –33 898. Ez azt jelenti, hogy adott évben ennyivel
több volt a házasságok felbontása, mint a megkötése. Mindkét nemnél a házasságkötés átlag
30-35 éves koruk között történik55
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A tartós párkapcsolatok között a nem házas együttélések aránya hazánkban 1990-ben 5,1%,
míg 2009-ben 15,9 %, vagyis több mint a háromszorosára növekedett.56
Nyilvánvalóan látszik a fent említett elméletek statisztikai adatokkal való alátámasztása.
Egyetértek Drinóczi Tímeával és Zeller Judittal abban, hogy a „jog feladata a társadalmi
szerkezetváltozások, így a családstruktúra és a család szerepvállalása fejlődésének megfelelő
követése.”57 Véleményem szerint is a jogtudomány valamint a jogalkotó feladata a társadalom
változásaira való reagálás, a népesség alakulása folytán bekövetkező párkapcsolati formák,
változások szabályozása, valamint jogi keretek közé lokalizálása. E miatt az álláspontom miatt
nem tudom osztani azt a megállapítást, miszerint ”Szociológiai változások nem alapozhatják
meg az Alkotmány tartalmának lappangó megváltoztatását, a házasság intézményének
átértékelését.”58 Továbbá nem értek egyet azzal a kijelentéssel sem, hogy „a házasság (…)
a közösség, a társadalom számára előnyős a tartós (évtizedekben mérhető) párkapcsolat, s az
azon alapuló család, aminek vállalását előnyökkel ellensúlyozza. Ezzel pedig nem mérhető
össze az élettársi kapcsolat, amely éppen a tartósságot nem tekinti feltételnek (…)A házasság
eszerint egy férfi és egy nő között a stabilitás vállalásával létrehozott jogi kötelék.” 59
Véleményem szerint az élettársi kapcsolat – legyen az de facto, vagy nyilvántartásban szereplő
– és a házasság elhatárolásának nem lehet oka az a feltételezés, hogy míg a házasság tartósság
céljából és stabilitás vállalásával létrejött kötelék, addig az élettársi kapcsolat nem.
Véleményem szerint ez az állítás akkor állná meg a helyét, ha a házasság felbontásának
szigorúbb szabályai lennének, vagy egyáltalán nem lehetne a házasságot felbontani. A házasság
felbonthatatlansága azonban jogrendszerünkben elképzelhetetlen és indokolatlan lenne. Az én
álláspontom az, hogy egy kapcsolat – legyen az házasság, vagy élettársi kapcsolat – nem egy
szertartástól, anyakönyvi bejegyzéstől, vagy nyilvántartásba vételtől válik stabillá és tartóssá,
hanem a felek elhatározásából. Az elhatározáshoz pedig nem szükséges semmilyen rituálé.
Az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalma is pontosan meg van határozva,
azonban meg kell jegyezni azt, hogy a házasság jogintézménye nincs definiálva, nem szerepel
sem az Alaptörvényben, sem pedig a Családjogi törvényben. A család behatárolása pedig hagy
némi kivetnivalót maga után, úgy gondolom a jogalkotónak mindenképpen feladata lenne az
említett jogintézmény a társadalmi átalakulások és az emberi kapcsolatok változásainak
következményekénti újragondolása, és ezek alapján alkotmányos definiálása.
De lege ferenda javaslatok
Kérdés, hogy szükséges-e egyáltalán a házasság és a család alaptörvényben való deklarálása?
Álláspontom szerint két megoldás lehetséges: vagy benne hagyni az alaptörvényben a két
jogintézmény vonatkozásában az állam intézményvédelmi kötelezettségét, valamint a család
fogalmát, azonban úgy, hogy egyrészről a család fogalmát tágabban értelmezze, másrészről az
alaptörvény a házasságon kívüli együttélési formákat is elismerő, befogadó családfogalmat
vezessen be a magyar jogrendszerbe. Másik megoldásként az a lehetőség kínálkozik, hogy az
alkotmányozó hatalom egyszerűen hagyja ki a házasságot 60 az alaptörvényből, a családdal
kapcsolatosan pedig csak a család védelmét deklarálja, definiálás nélkül, tekintettel arra, hogy
ez mégis csak magánügy, magánjogi jogkérdés.
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Álláspontom szerint szükséges, sőt mondhatni nélkülözhetetlen a család megjelenése és
alkotmányos szabályozása, azonban nem abban a formában, ahogy a mostani szabályozás
expressis verbis rendezi.
És hogy hogyan kerül a család az alkotmányba? Az én álláspontom az, hogy a család a legkisebb
társadalmi egység, amelynek legalább két tagja van, és amelynek tagjai egymással érzelmi,
gazdasági, életvitelszerű és szoros kapcsolatban vannak, tekintettel annak alapvető emberi
kapcsolati, és meghatározó társadalmi vonatkozására. Ennek tükrében, és annak tudatában,
hogy a társadalom nem csak egyénekből, hanem családokból áll, az állam véleményem szerint
nem teheti meg, hogy nem védi azt, és kihagyja az Alaptörvényből. Amennyiben viszont az
állam védi (pl. szociális támogatásokkal segíti), és – Alaptörvényünk szavai szerint –
„együttélésünk legfontosabb kereteként határozza meg” a családot, akkor célszerű ezt a
védelmet az ország első törvényében, az alaptörvényben deklarálni.
Addig, amíg az állam csak annyit mondana, hogy alapvető jogként „Mindenkinek joga van
ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben
tartsák,”61 nem is szállnék vele vitába. A fő problémát ugyanis nem a család védelmének
alkotmányos deklarálásában, hanem fogalmának diszkriminatív jellegében látom.
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Biczó László: Bírói felelősség contra pártatlan bíró? – A bizonyítási teher dilemmái a
magyar büntetőeljárásban
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Hack Péter tanszékvezető egyetemi docens
A demokrácia, és a jogállam alapvető immanens szubsztanciája az államhatalmi ágak
elválasztásának elve. A harmadik hatalmi ág gerincét adó elv Alaptörvénybeli manifesztálódása
a XXVII. cikk (1) bekezdése, míg annak büntetőeljárásbeli leképeződése az 1998. évi XIX. tv.
(Be.) 2. § (1) bekezdésében rögzített kitétel, miszerint a vád, a védelem, és az ítélkezés
egymástól elkülönül. A vizsgált elv alól kivétel igen nehezen képzelhető el, hiszen az magát a
jog tartalmának lényegét üresítené ki. Az alábbi tanulmány a büntetőeljárásban megjelenő
bizonyítás kérdéskörét vizsgálja a funkciómegoszlás szemszögéből, az alkotmánybíróság egy
egyedi ügyben hozott döntése az odavezető, és az azt párhuzamosan követő utak érintésével.
1. Az alapügy
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.B.VIII.34.402/2011. száma alatt tárgyalta Sz.E. és tsa.
vádlottak ügyét (Btk. 282.§ (1) (5) a) pont kábítószerrel visszaélés vétsége). A benyújtott vád
alapján a vádlottakkal szemben különböző időpontokban rendőri intézkedésre került sor, amely
során megállapítást nyert, hogy a vádlottak szervezetében valamennyi amfetamin van. Erre
figyelemmel a bűncselekmény minősítés „megszerzés” elkövetési magatartása alapján a vád
úgy fogalmazott, hogy a vádlottak: „Az intézkedést megelőzően ismeretlen körülmények között
amfetamint szereztek meg, és fogyasztottak el.” A vádiratban a cselekmény elkövetésének
pontos ideje nem volt megjelölve. A bíróság úgy ítélte meg ezt követően a Be. 268. § (1)
bekezdése II. fordulata alapján, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a tárgyaláson
hivatalból fel kellene hívnia az ügyészt a törvényes vád elemeinek pótlására, arra, hogy
határozza meg azt az időpontot, vagy megközelítő időintervallumot, hogy a fogyasztás, azaz a
megszerzés feltételezhetően mikor történt. A bíróságban természetesen az is felmerült, hogy
hivatalból beszerezhet egy igazságügyi orvosszakértői véleményt, amely az időpontot nagy
valószínűséggel meghatározhatóvá teszi. A bíróság a fenti felhívást azért tartotta szükségesnek,
mert a bizonyítás eredményéhez képest az ügy teljes, hiánytalan, és valóságnak megfelelő
tényállásához a hivatkozott bizonyíték „felderítése” szükséges. Ugyanakkor fenti
jogszabályhely alkalmazásakor a bíróság azt is észlelte 2011 decemberében, hogy
Alkotmányellenes jogszabályt kell alkalmaznia, ezért Alkotmánybírósághoz fordult, hogy
semmisítse meg azok érintett szakaszait alaptörvénybe ütközésük okán az alábbiak szerint:

(Be.) 268. § (1) :„ A bíróság hivatalból vagy az eljárásban részt vevő személyek
indítványára intézkedik aziránt, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson
rendelkezésre álljanak.

(Be.) 268. § (1):„ Az ügyész megkeresése a vádirat hiányosságainak pótlására,

Továbbá a (Be.) 305. § (1): „ Ha a bíróság a bizonyítás eredményéhez képest az ügy
teljesebb felderítését tartja szükségesnek, hivatalból vagy indítványra további
bizonyítás felvételét, illetőleg bizonyíték megszerzését rendelheti el. ”
A bíróság a hivatkozott ügyben észlelte, hogy a tényállás hiányos, következésképpen a
törvényes vád egy lényeges elemét - azaz, hogy legalább megközelítőleg kerüljön
meghatározásra mikor, milyen körülmények között történt a kábítószer fogyasztás – nem
tartalmazta. Ezzel egyszersmind a törvényes vád – Be. 2. § (2) bekezdése szerinti lényeges
elemét is érinti. A fenti rendelkezések egybevetése révén ugyanakkor megállapítható, hogy a
hatályos – alaptörvény ellenes - eljárási szabályok alkalmazása során, amennyiben a bíróság
megalapozott határozatot kíván hozni, akkor ténylegesen a törvényes vád elemeinek pótlására
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kell felhívnia – a törvény szóhasználatával élve „megkeresnie” - az ügyészt a Be. 268. § (1)
bekezdés II. fordulata alapján. Ezzel ugyanakkor tulajdonképpen a bíróság a vád terrénumába
lép át, szükségképpen kilépve saját szerepéből, amivel lényegében segítséget nyújt ahhoz, hogy
a törvénytelen vád törvényessé váljon. Ezen magatartásával a bíróság a vádhatóság segítőjévé
válik, szembehelyezkedve a Be. 4. § (1) bekezdésében előírt kógens rendelkezéssel, miszerint
a vád bizonyítása a vádlót terheli. A nem törvényes vád bizonyítatlan vádat jelent, e hiba
kijavítása a bizonyítás egy formája, az arra történő megkeresés következésképpen bizonyítás,
azaz vitán felül a bíróság ilyenkor az ügyész tevékenységét segíti, neki épp a bizonyításban
nyújt segítséget. E törvényi rendelkezés önmagában alaptörvény-ellenes, az Alaptörvény
XXVIII. cikk § (1) és (3) bekezdésébe ütközik, a független és pártatlan bírósághoz való jog,
illetőleg a tisztességes eljárás sérelmét jelenti. Ezzel az ügyben eljáró bíró nemcsak, a
pártatlanság szubjektív tesztjében marad alul, de a kettős teszt objektív megközelítésében,
törvényi kötelezettségénél fogva válik pártossá ezen alkotmányellenes jogszabály kötelező
alkalmazásakor. Mind a védelem szempontjából, mind a terhelt oldaláról nézve objektív kétely
támasztható pártatlanságát illetően1.
A kifejtett érvelés minden egyes, a bíróság által hivatalból elrendelt bizonyításra igaz. Ilyenkor
a bíró nem az előterjesztett bizonyítási indítványról dönt, hanem ügyészi szerepbe lép, és
önhatalmúlag, a tényállás tejesebb felderítéséhez szükséges bizonyítást rendeli el
(tulajdonképpen „helyt ad” a maga által elrendelt, az ügyész vádját alátámasztó bizonyításnak),
s ezzel megsérti az eljárási szerepek funkciómegosztásának elvét, valamint a tisztességes
eljárás, a fegyveregyenlőség alkotmányos alapelveit, de leginkább a pártatlan, és független
bírósághoz való jogot. Azaz a kifejtettekből egyenesen következik, hogy minden olyan
bizonyítás, ahol a törvény a bíróság hivatalból való eljárását írja elő, szükségképpen
alaptörvény-ellenes, hisz amennyiben hivatalból szerez be bizonyítékot, idéz meg tanút, folytat
le nem indítványozott bizonyítást a bíró, úgy az „ügyész segítőjévé” válik, pártatlanságához
objektív kétely fér. Az ilyen szabályokat kötelezően alkalmazni hivatott bíró nem tekinthető
objektíve pártatlannak, hisz a bizonyítás a vádló feladata, az tőle nem vonható el, más eljárási
szereplővel funkciója össze nem mosható2. A bíróság hivatalból történő bizonyítási
kötelezettsége az eljárási funkciók „átjárhatóságával” a közvádlói, és bírói szerep összemosását
jelenti, így minden ilyen eljárásjogi törvényi megoldás alaptörvény-ellenes a tisztességes eljárás
alapvető követelményét sérti meg, és azon elv ellen hat, hogy a bírónak nem csak pártatlannak
kell lennie, hanem pártatlannak is kell látszania 3.
Fentieken túl a jelenleg hatályos eljárási szabályok alapján, azáltal, hogy a bíróság a Be. 305. §
(1) bekezdése szerint, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a bizonyítás eredményéhez képest az
ügy alaposabb („teljesebb”) felderítése szükséges, abban az esetben törvény teszi
kötelezettségévé, hogy hivatalból újabb bizonyítás felvételét rendelje el, napolja el a tárgyalást
stb. Ezzel a bíró ismét alaptörvény-ellenes módon, a vádló feladatkörét veszi át, hiszen a Be.
4.§ (1) bekezdése alapján a vád bizonyítása a vádló, azaz az ügyész feladata, a vád bizonyítása,
az abban való segítségnyújtás, még érintőlegesen sem válhat a bíró feladatává. Amikor a bíró
hivatalból úgy dönt, hogy további bizonyítás szükséges, ebben az esetben a vádat alátámasztó
további terhelő bizonyítékokat keres, ez tulajdonképpen egy származékos nyomozásként
jelenik meg – oda nem illő módon - a büntetőeljárás bírósági szakaszában. Ilyenkor szintén
alaptörvény-ellenes jogszabályt kell alkalmaznia a bírónak ahhoz, hogy a Be. 75.§ (1)
bekezdése alapján teljes, hiánytalan tényállást állapíthasson meg, azaz, ha megalapozott
határozatot kíván hozni. A hatályos szabályok alapján, ha nem így tesz, határozata
megalapozatlan, a fellebbviteli bíróság által hatályon kívül helyezendő. Ilyenkor a törvény
Ld.: 67/1995. (XII.7.) Ab határozat, ABH 1995, 346.
Ld.: Be. 4.§ (1) bekezdése
3
Ld.:17/2001. (VI.1.) Ab határozat; 14/2002. (III.20.) AB Határozat, ABH 2002, 101.
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többletjogosítványt ad az ügyésznek a bíró quasi segítőként való mellérendelésével, ami azon
felül, hogy összemossa az eljárási funkciókat, a pártatlanság Alaptörvény XXVIII. cikk (1)
bekezdésében rögzített elvét, ezzel egyszersmind a fegyveregyenlőség, valamint a tisztességes
eljárás alkotmányos alapelvét is súlyosan sérti4. Kifejtett esetben a fegyveregyenlőség alapelve
is súlyosan sérül, hisz a bíró ugyanúgy, ahogyan nem adhat segítséget, javaslatokat a védőnek
abban, hogy milyen irányba vigye a bizonyítást az enyhítés, felmentés érdekében,
értelemszerűen a közvádlónál is szigorúan tilos (lenne) ilyet tennie, amennyiben független, és
pártatlan kíván maradni.
A törvény szövegével szemben, de lege ferenda, amennyiben a bíró az ügy teljesebb
felderítésének szükségességét észleli, azt nem hozhatja a felek – sem az ügyész, sem a védő –
tudtára, hiszen ezzel prejudikálna. Ha ilyen helyzet adódik, és az érintettek további bizonyítási
indítványt nem terjesztenek elő, egész egyszerűen be kell rekesztenie bizonyítást, és az addig
lefolytatott, az ügyész, és a felek bizonyítási indítványainak való helyt adás révén kialakult
bizonyítási anyag alapján, azok súlyát, erejét értékelve, és mérlegelve, kizárólag az addig
rendelkezésére álló anyagok alapján meg kell hozni a határozatát. Nyilvánvaló, hogy semmi
nem indokolhatja azt, hogy a tisztességes eljáráshoz való alapjog szembekerüljön, bármely
ennek kijátszására alkalmat adó céllal, vagy valamely büntető eljárásjogi megoldással 5..
Jelenleg megállapítható, hogy a hatályos törvény a vádló javára többlet jogosítvány(oka)t
biztosít, az sérti a fair eljárás, a fegyveregyenlőség, és védelemhez való jog Alaptörvény
XXVIII. cikk (3) bekezdése szerinti alapelvét 6. A fentiekből továbbá az is következik, hogy
amennyiben az alkotmánybíróság a fenti kitételeket megsemmisíti, úgy az egyetlen az
Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezés főszabálya csak a bíró hivatalbóli bizonyítási
tilalma lehet. A bíróság csak az előterjesztett bizonyítási indítványok felől dönthet, maga
hivatalból bizonyítást nem rendelhet el. Ebből az is következik, a vád nem törvényes volta
esetén a törvényes vád elemeinek pótlására az ügyészt sem hívhatja fel, ilyenkor kategorikusan
csak egy dolgot tehet, azt, hogy a Be. 332.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a büntetőeljárást
megszünteti, ennek jogkövetkezményeit a közvádló köteles viselni, ezen hiányok kijavításában
a bíró nem jogosult segítséget nyújtani. A kifejtettek továbbá azt is jelentik, hogy a Be. 75. §
(1) bekezdés II. fordulatát, miszerint a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítékok
beszerzésére, egyszersmind csak úgy lehet – illetőleg kell - értelmezni, hogy nem csak, hogy
nem köteles önként az ilyenek beszerzésére, hanem kategórikusan tilos ezeket beszereznie
önként, azaz a bíró bizonyítást nem rendelhet el arra vonatkozó indítvány nélkül. Az ilyen
bizonyíték törvényellenesen beszerzett bizonyítéknak tekintendő, azt a bizonyítékok közül –
adott esetben a jogorvoslat körében eljáró bíróságnak – ki kell rekesztenie. Ekkor természetesen
felvetődik a bíró pártatlansága is, ami a törvényben kizárt bíró eljárása okán a határozat
szükségszerű hatályon kívül helyezését is felvetheti. Ez akkor is igaz, ha adott esetben a bíró
számára is nyilvánvaló, hogy a nyomozati szakban beszerzett bizonyítékok, amelyeket az
ügyész nem indítványozott tárgyalás anyagává tenni, úgy azokat a - pártatlan, és független bíró hivatalból nem ismertetheti, nem teheti a tárgyalás anyagává, s nem rendelhet el hivatalból
további, a vélelmezett, és elvárt megalapozottsághoz általa szükségesnek ítélt bizonyítást. Azaz
az ilyen nyomozati iratban elfekvő bizonyítékok a fenti alaptörvény-ellenes tilalmi lista részei,
azok a bizonyítás anyagává sem tehetők.
Az indítványban kitértem a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma a 2006. év november hó
27. és 2007. február 8. napján tartott ülésén a Be. hivatkozott 2006. évi LI. törvénnyel
módosított egyes rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezési kérdésekre is. A
Ld: 33/2001. (VII. 11.) Ab határozat, ABK 2001, 347, 348, 349
Ld: 14/2002. (III.20.) AB Határozat, ABH 2002, 101, 108
6
Ld: 8/1990. (IV.23.) AB Határozat, ABH 1990, 42, 44); (6/1998. (III.11.) AB Határozat, ABH 1998, 91, 93-24.
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Legfelsőbb Bíróság ugyanis a hivatkozott szakaszok egy része tárgyában a következő
véleményt nyilvánította (1/2007 Bkv. III.) 7:
2.(…)A bíróságnak általában "hivatalból" is intézkednie kell a bizonyítási eszközök
beszerzéséről, és a Be. 268. §-ának (1) bekezdése értelmében a vádirat hiányosságainak
pótlása, a bizonyítási eszköz felkutatása, biztosítása vagy megvizsgálása érdekében, ha
szükséges, az ügyészt megkeresheti.
(…) b) Az eljárás adatai a vádat (esetleg) alátámasztó további bizonyítási eszközök létezésére
utalhatnak. Ha ezek beszerzésére az ügyész nem tett indítványt, a bíróság erre nem is hívhatja
fel, mert ezzel a felhívással, a Be. 1. §-át megsértve, vádlói funkciót gyakorolna. Ugyanakkor
például a sértett indítványára, vagy hivatalból a bíróság elrendelheti eljárási cselekmények
elvégzését, bizonyítás kiegészítését terhelő bizonyítékok vonatkozásában is (vö.: Be. 285. §,
268. §, 305. §). Következésképpen a Be. Novella szerinti kiegészítés nem azt jelenti, hogy a
bíróság a vádló indítványa hiányában terhelő bizonyítékot nem szerezhet be, illetve nem
vizsgálhat meg, hanem csupán azt, hogy erre nem köteles. Ebből pedig az fakad, hogy erre nem
is kötelezhető, tőle számon nem kérhető.8
E fenti Be. módosítás, és Legfelsőbb Bírósági jogértelmezésből is nyilvánvaló, hogy a kiemelt
jogszabály módosítás nem a pártatlanság erősítésére, hanem épp ellenkezőleg, az
alkotmányellenes, azaz alaptörvény-ellenes helyzetet tovább mélyítve, és szélesítve a bíróra a
vád bizonyításánál többlet terhet telepítve jelent meg. Ez csapódott le a jogértelmezésben is,
ugyanakkor az ellentmondás feloldására nem szolgálhat. Mindezek alapján a bíróság még
inkább az ügyészi segéd helyzetébe került, a jogszabály módosítás, a közvádló, és a bíróság
feladatait összemosó hatáskör bővítésével járt a Legfelsőbb Bíróság szintén ellentmondó
jogértelmezést kifejtő véleménye a jogalkalmazói gyakorlatra. Ez pedig tulajdonképpen az
alaptörvény-ellenes helyzet bebetonozásával járt, és a hivatalbóli bizonyítás tilalmának
Alkotmánybíróság általi kimondását, és a hivatalbóliságra utaló törvényhelyek megsemmisítése
révén való egyetlen feloldási lehetőséget hagyta kiútként. A hatályos jogszabály, az azt
értelmező bírói gyakorlat szerint jelen pillanatban az alkotmányellenesség, azaz az alaptörvényellenesség talaján áll. A bíró jelenleg köteles a kellékhiányos vád elemeinek pótlására felhívni
az ügyészt, a Legfelsőbb Bíróság fenti jogszabály értelmezése alapján csak e második
lépcsőben a kellékhiány okán nem törvényes vád elemei pótlásának felhívás ellenére történő
elmulasztása esetén szüntetheti meg a bíróság a büntetőeljárást a Be. 332.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján. Holott ilyen kettős lépcső fenn álltára vonatkozó értelmezés a törvényből nem
vezethető le, csak akkor, ha azt az alaptörvény-ellenes alapállást tesszük fel, hogy a vád
bizonyítása a bíróság feladata(?), s ennek keretében hivatalból őt terhelő a bírói
szerepfelfogástól idegen sajátos bizonyítási feladatai is vannak. A lehetőség itt ráadásul
kötelezettség, ami vagy minden bíróra, minden ügyre kiterjed, vagy senkire. Mindazon túl pedig
a bíró a közvádló jogait nem gyakorolhatja még rész elemekben sem, hisz az a pártatlan, és
független eljárásra vonatkozó alapállással ellentétben álló magatartást jelentene. A Legfelsőbb
Bíróság Bk véleményben kifejtett érveit továbbgondolva lehetne olyan bíró, aki nem köteles
beszerezni a tényállás felderítéséhez szükséges bizonyítást, s ezért hátrány nem érheti, míg
Kiemelések jelen tanulmány szerzőjétől
A Legfelsőbb Bíróság „Az egyes igazságszolgáltatást érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi LXXXIX.
tv. (ld. Eljárás gyorsító törvénycsomag) büntetőeljárásra vonatkozó egyes rendelkezéseinek értelmezésére”
címmel az egységes jogértelmezés érdekében megtartott kollégiumvezetői ülés eredményeképpen elfogadott közös
értelmezési álláspont a fentieket lényegében változatlanul fenntartotta, azzal, hogy a Be. 268.§ (1) bekezdését
módosító 14. § alapján az ügyészt már nem keresheti meg a bíró a bizonyítási eszköz megvizsgálása, és a
bizonyítékok tárgyaláson rendelkezésre állása érdekében, illetőleg bizonyítási eszköz felkutatása érdekében pedig
csak akkor, ha a bizonyítás felvétele, vagy kiegészítése - ami a Legfelsőbb bírósági álláspont szerint lehet a bíró
által hivatalból elrendelt (ld. előző pont) – kiküldött bíró, megkeresett bíróság, vagy tárgyalás útján nem lehetséges.
Minden egyebet tehát a bírónak önként, és kötelességszerűen el kell végezni, be kell szerezni.
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lenne olyan aki beszerzi, s ezért sem érheti hátrány. Ez ugyanazon ügyben ellentétes megoldásra
vezetne, ilyen értelmezés a törvényből nem vezethető le.
2. Az Alkotmánybíróság határozata
A fenti érvekre az alkotmánybíróság az indítvány tárgyában határozatot hozott 3242/2012.
(IX.28.) szám alatt 2012. szeptember 17-én (öttagú tanácsban eljárva, előadó alkotmánybíró dr.
Szívós Mária), az indítványt elutasította. Megállapította, hogy a Be. azon rendelkezése, amely
a bíró számára lehetővé teszi a bizonyítást hivatalból – azaz erre irányuló vádlói, avagy védői
indítvány hiányában, – nem sérti a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot, nem
ellentétes a funkciómegosztás elvével, a vád és a védelem közötti egyensúlyt nem érinti. Az
alkotmánybíróság (továbbiakban AB) az egyedi ügyben való normakontrollra irányuló
eljárásában alkalmazta a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatot 9. Kiemelte: „[a] pártatlan
bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá vont személy iránti előítéletmentesség és
elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval,
a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával
kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget
kelt a bíró pártatlansága tekintetében.” [67/1995. (XII. 7.) AB határozat, ABH 1995, 346,
347.]. Fentieken túl, a vádkiterjesztés korábbi alkotmányellenes Be. rendelkezése alapján ezzel
analóg módon utalt arra, hogy:Az Abh1.-ben az Alkotmánybíróság a pártatlan bírósághoz való
joggal ellentétesnek találta és ezért megsemmisítette az akkor hatályos Be. azon rendelkezését,
amely az ügyben eljáró bírót arra kötelezte, hogy amennyiben a vád kiterjesztésének lehetőségét
észleli, úgy erre az ügyész figyelmét felhívja. Ezen – törvény által előírt – kötelezettség a bíró
számára tipikusan ügyészi feladat átvételét jelentette, ráadásul értelemszerűen akkor, ha az
ügyész ezt – a vád számára nyilvánvalóan kedvező – lehetőséget nem észlelte. A szóban forgó
jogszabály tehát a pártatlan és független bírót arra kötelezte, hogy az ügyészt segítse feladatai
ellátása során, csorbítva ezáltal a védelem jogait is. Az Abh1.-ben az Alkotmánybíróság
rámutatott, hogy a „bírói és ügyészi tevékenységre vonatkozó részletes eljárási szabályok, az
eljárás alanyai számára előírt kötelezettségek és a részükre biztosított jogosultságok
konstrukciója a tisztességes eljárás követelménye szempontjából alapvető jelentőségű. Az
eljárási funkciók közötti átjárhatóság lehetőségének megteremtése, sőt kötelezettség történő
előírása, amely az eljárás teljes bírósági szakaszában töretlenül érvényesül, a vád tartalmi
törvényességét kérdőjelezi meg és ekként sérti a tisztességes eljárás követelményét.” (Abh1.
ABH 2002, 101, 110.)
A hivatkozott utalás azért is sajátos, hogy megjelent az AB határozatában, mert kiemelt
jelentőségű releváns dologra mutatott rá. A vádkiterjesztés lehetőségére felhívás bizonyos
szempontból analóg a bíró hivatalból való bizonyítás beszerzésével, hiszen a vádkiterjesztésnél
egy bizonyítás alá vont tényállási elemkörre hozza meg az absztrakt döntést a bíró, felhívva az
ügyész figyelmét egy terhelő értékelés alá vonható momentumra, míg a hivatalból való
bizonyítás esetén a bíró ettől is továbbmegy, nem csak, hogy felhívja, de be is szerzi helyette(!)
azt. Meg is mondja, meg is teszi helyette azt, amiről az AB már legkorábbi határozataiban
részletesen kifejtette – helyesen, és pontosan, - hogy a tisztességes eljárás elvét sérti, a vád
tartalmi törvényességét kérdőjelezi meg az ilyen bírói magatartás 10. Ez alapján az AB épp
emiatt kellett volna, hogy értelmezze a bírói hivatalbóli bizonyítás tilalmát ezzel némiképp
analóg módon alkotmányellenesnek, ahogyan azt a korábbi vádkiterjesztés
alkotmányellenességének megállapítása körében megtette. Ebben az értelemben a
9

Kiemelések jelen tanulmány szerzőjétől
67/1995. (XII. 7.) AB határozat

10

171

vádkiterjesztés a vád külső, tartalmi szerkezetére utaló beavatkozási tilalmat, míg a hivatalbóli
bizonyítás tilalma ugyanezen vádelv belső struktúrájába való beavatkozási tilalom aspektusát
jelenti.
Az AB ezen felül még egy további fontos határozatra is visszautalt az értelmezésnél, ami
szintén jelentős a téma szempontjából: „Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint tehát a
tisztességes eljárás követelményével, azon belül is a pártatlan bírósághoz való joggal ellentétes
az olyan szabályozás, amely a vádképviselet részét képező valamely funkció betöltését a bíró
számára kötelezővé tesz, így ítélkezésen kívüli feladat ellátását lehetővé téve számára. (...) ”
[6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 95–96.]. A kifejtettek fényében egyértelműnek
tűnhet, hogy a vád bizonyításának feladata nem lehet ítélkező tevékenység. Az olyan bírói
eljárásra vonatkozó szabály, ami hivatalból ilyen bizonyíték beszerzésére kötelezi az ítélkezőt,
ezzel a vádképviselet részét képező funkciót ruház át a bíróra. Itt is kiemelendő, hogy a
megalapozottság érdekében a bíró jelenleg köteles a teljes, hiánytalan, valóságnak megfelelő
bizonyítást lefolytatni, azaz beszerezni az ehhez szükséges olyan bizonyítékot is, amit az ügyész
nem indítványozott, de a hiánytalan, és nyomatékosítva is megjelölt ”teljes” 11 tényálláshoz
nélkülözhetetlen. Amennyiben ezt a bíró nem teszi meg, úgy jelenleg a határozatát a Be. 351.
§ (2) a) és b) pontja alapján a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi, s új, megalapozott
eljárás lefolytatására utasítja.
Az érdemi állásfoglalása körében az AB kifejti: ”Amikor tehát a bíró a Be. 268. § (1) bekezdését
alkalmazva felhívja az ügyészt az esetleges hiányosságok pótlására, semmilyen segítséget nem
nyújt az ügyész számára, hanem épp ellenkezőleg, a bírósági szakasz lefolytatására egyébként
alkalmas vádirat pontosítására, kiegészítésére kötelezi őt, amellyel – a büntetőeljárás
kiszámíthatóságának elősegítésén keresztül – a védelem alaposabb felkészülését segíti. Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Be. azon rendelkezése, amely a bíró számára előírja,
hogy az ügyészt – az eljárás megszüntetésének terhe mellett – az egyébként a „törvényes vád”
kritériumainak megfelelő vádirat pontosítására, kiegészítésére hívja fel, nem az ügyészt, hanem
egyrészről az eljárás eredményességét, ezzel összefüggésben pedig magát a bírót és a védelem
felkészülését segíti. Ebből fakadóan a támadott rendelkezés az Alaptörvény XXVIII. cikkében
rögzített tisztességes eljáráshoz, illetőleg védelemhez való jogot nem sérti.
Nehezen lehet túllépni az alkotmánybíróság azon mondatának értelmezési mélységétől, hogy
hogy létezhet az, miszerint a bíró felhívja egy mulasztásra a ügyészt, nevezetesen a vád
kellékhiányára, hogy azt pótolja, s ezzel saját magát segíti? Mivel segíti magát ilyenkor? Miben
jelenik meg a segítség a bíró szempontjából? A vád ura az ügyész, rendelkezni, felhívni,
kiterjeszteni, szűkíteni csak ő jogosult, őt erre felhívással nyilvánvalóan és elsődlegesen a vád
megalapozottságát segíti a bíró, nem pedig saját magát, és épp ezzel van a baj. Az AB
gondolatmenete a saját magát hajánál fogva a mocsárból kihúzó Münchausen báróra
emlékeztető technikát idéz, nehezen követhetően. Mindazonáltal valóban beleillik ebbe a
logikába, hogy a vád kellékhiányára a figyelmet felhívó 12 bíró, saját magának „segítve” utóbb
majd a tárgyalás során a bizonyítási indítványt nem tevő ügyész helyett is beszerzi
önhatalmúlag a terhelő bizonyítékot, s végülis ezzel valóban „magának segít”, hisz nem lesz
hiányos a tényállás, nem lesz megalapozatlan, nem lesz hatályon kívül helyezve. Kisebb
szépséghibaként jelenik meg a józan észnek némiképp ellentmondó gondolatmenetbe, hogy
nemcsak, hogy aktív ügyészi résztvevővé válik mellérendelten ekkor a bíró, de aktívabbá az

Vö. Be. 75. § (1)
Ez a felhívás a belső szerkezetét illetően egyébként egy látens belső vádkiterjesztésnek is tekinthető, hisz a
vélelem az kell, hogy legyen, hogy az ügyész azért úgy nyújtotta be a vádat, mert úgy tartotta késznek, helyesnek.
A bíró nem tudhatja, nem szabad, hogy „jobban tudja” mint az ügyész, hogy hol vannak hiányok benne, végső
soron, hogy mennyire megalapozott a vád. Erre hatásköre nincs.
11
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ügyésznél. Biztos, hogy helyénvaló ez? 13 A hivatkozott érvek mentén az AB kiemelte a Be.
Említett 75. §-át módosító 2006. évi LI. törvényhez fűzött miniszteri indokolást is: „Azt a
rendelkezést, miszerint a vádat alátámasztó bizonyítékok beszerzésére a bíró nem köteles, a Be.
módosításáról rendelkező 2006. évi LI. törvény 37. §-a iktatta be. A novellához fűzött miniszteri
indokolás szerint „a független és pártatlan bíróság eljárási helyzetétől idegen követelmény
lenne a vádat alátámasztó bizonyítékok hivatalból történő beszerzésének és megvizsgálásának
kötelezettsége (…) [a]z állami büntető igény érvényesítése az ügyész alkotmányos
kötelezettsége és ennek a szakmai, hivatásbeli mulasztásból eredő elenyészésének kockázatát is
az ügyész viseli. A kockázat csökkentéséhez fűződő érdek semmiképp nem lehet erősebb, mint a
tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítése. Ez utóbbinak viszont alapvető feltétele az
eljárásbeli funkciók tiszta elkülönítése.” A jelenleg hatályos eljárási szabályok szerint tehát a
bíró egyfelől a tényállás alapos és hiánytalan felderítésére köteles törekedni, másfelől azonban
ennek során a vádat alátámasztó bizonyítékok beszerzésére nem köteles, de jogosult.”
Leszögezve, hogy a miniszteri indokolás nem jogforrás erővel bíró érveket tartalmaz,
ugyanakkor a szabály értelmezésénél bizonyos helyzetekben kiemelt jelentőséggel bír, ráadásul
az a tárgybeli indokolás nemcsak pontos, és korrekt, de az alaptörvénnyel, Magyarország
nemzetközi jogi kötelezettségeivel is teljes mértékben összhangban áll. Teljesen érthetetlen,
hogy az alkotmánybíróság mi okból érezte magát feljogosítottnak, hogy mind a törvényt, mind
a miniszteri értelmezését kiegészítse a „de jogosult” szóval. Új ráadásul épp a korábbi
mondatokból következően tilalmazott módon bővítve annak jelentését, egy új értelmet adva
neki. Hiszen ez egybevetve a Be. 75. § (1) bekezdése, és a 351. § (2) a) és b) pontját, a
megalapozatlanság elkerülése érdekében ez nem jogosultságot, hanem kötelezettséget jelent.
Az AB munícióként az 1/2007-es Legfelsőbb Bírósági Bkv.-t idézi, ugyanakkor nem számol
sem azzal, hogy a Bkv (Büntető Kollégiumi Vélemény) nem kötelező erejű aktus, sem azzal,
hogy abban éles ellentmondás található14, sem azzal, hogy ezt a gyakorlat is ékesen cáfolta,
hiszen éppen ennek értelmezhetetlen mivoltja miatt fordult az OBH Elnöke törvényjavaslat
kezdeményezéssel a Közigazgatási, és Igazságügyi Minisztériumhoz (ld.következő pontban).
Az indítvány maga is rámutat az idézett Bk vélemény ellentmondásosságára, s a tényleges
gyakorlat ezzel ellentétes voltára.
Az AB tovább fejtegeti sajátos értelmezését a hivatkozott Be. Novelláról: „A törvényalkotó
tehát a tényállás teljes körű felderítésére irányuló bírói kötelezettségén – a függetlenség és
pártatlanság alkotmányos követelményére figyelemmel – „lazított” annyiban, hogy a bíró –
indítvány hiányában – mellőzheti azon bizonyítási eszközök beszerzését, amelyek egyértelműen
A szomorú a dologban az, hogy a hatályos jogalkalmazás sokszor ezt a képet mutatja. A legfőbb baj, hogy
ilyenkor az „ügyész lába alól is kihúzza a talajt” a bíró, hisz elveszíti az effektív és teljes vád feletti uralmát is
ezzel. Csodálkozom, hogy ügyész ezt a bírói eljárást eddig még nem kérte ki magának példának okáért egy
szakcikk keretében.
14
Hiszen attól, hogy idézi a Bk véleményből, hogy a Legfelsőbb Bíróság értelmezése szerint: „Ezzel
összefüggésben pedig a Legfelsőbb Bíróság azt is rögzítette, hogy a másodfokú eljárásban „a felülbírálat során
nem értékelhető eljárási szabálysértésként vagy megalapozatlansági okként, hogy az elsőfokú bíróság nem szerzett
be a vádat alátámasztó olyan bizonyítási eszközt, amelynek a beszerzésére az ügyész nem tett indítványt”, attól
még a gyakorlat – a hatályos jogszabályoknak tökéletesen megfelelően helyesen – a jogszabályokhoz igazodik, s
nem a véleményhez, s ez alapján tipikusan azonnal hatályon kívül helyez minden olyan ítéletet, amelynek
tényállása hiányos, felderítetlen, nem a valóságnak megfelelő, függetlenül attól, hogy azt indítványozta-e az
ügyész beszerezni, vagy hivatalból nem szerezte be a bíró. Ennek igazolására elég bármely első-, vagy akár
másodfokon ítélkező bírót megkérdezni, vagy rákeresni erre az anonim bírósági határozatok tárában, de a
tanulmány következő fejezete épp ezzel az OBH Elnöki törvényjavaslattal foglalkozva fejti ki, hogy éppen azért,
mert a Kúria fenti gyakorlata contra legem értelmezés, másrészt logikai ellentmondást tartalmaz, nem ment át a
gyakorlaton, nem is volt, ami átmenjen. A jogszabályok szerinti értelmezés nem ez, hanem a másodfokú bíróságok
által alkalmazott, a törvények felszíne szintjén logikus, és következetes, de alkotmányellenes értelmezés, azaz
teljes tényállás felderítésére köteles a bíró, s ha ez nincs meg, hivatalból is köteles beszerezni.
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173

kizárólag a vádat támasztanák alá. Ebből azonban az is következik, hogy a bíró ezen bizonyítási
eszközök beszerzésének hivatalból történő elrendelésével törvénysértést nem követ el.
A fentiekben kifejtett érv téves értelmezésen alapul, a gyakorlat oldalát szemlélve pedig nem
tűnik megalapozottnak. A teljes körű tényállás felderítési kötelezettség tekintetében semmifajta
„lazulás” nem következett be. Sem az nem változott, hogy a bíró a tényállás felderítése
érdekében a teljes, hiánytalan, valóságnak megfelelő bizonyítás megtételére köteles, sem pedig
az, hogy a másodfokú bíróságnak ne kellene hatályon kívül helyezni a megalapozatlan, azaz a
nem teljes körűen felderített tényállású határozatokat. Az, hogy a törvény módosult azzal, hogy
a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítékot beszerezni, puha norma, puszta
deklaratív elvnek tekinthető csupán, a kógens, kemény idézett kötelező normákkal szemben. A
fellebbviteli fórum tehát jogosan azzal szembesült a Novella hatálybalépése után, hogy akkor
mely esetekben kellene a nem indítványozott bizonyítás miatt kialakult felmentéseket hatályon
kívül helyezni, s mely esetekben a hivatalbóli bizonyítás elmulasztását figyelmen kívül hagyva
helybenhagyni a határozatokat? A bírók egy részét így kellene elbírálni, másik részét úgy? Ez
ugyanazon ügy, és terhelt esetében két különböző végkifejletű eredményt hozhat. Ez nemcsak
diszkriminatív, a jogegység ellen ható gyakorlat lenne, de egész egyszerűen nincs olyan
jogszabály, amely ezt lehetővé tenné. Nincs olyan norma jelenleg, ami a tényállás teljes körű
felderítési kötelezettsége alól a bírónak felmentést adna, ami ezen az elven „lazított” volna. Így
pedig szükségképpen aktív, ügyészi szerepbe kényszerül a bíró. Ugyanakkor ez utóbbi ok miatt
a funkciómegoszlás alaptörvénybeli elve bizonyosan sérül. Itt van kétségtelen joghézag, ebben
kellett volna állást foglalnia az AB-nek, amit végül is amint azt látni fogjuk, érdemben nem tett
meg, hisz nem adott magyarázatot, nem indokolta meg pontosan, az egymásnak ellentmondó
elvek közötti feszültség milyen okok mentén oldható fel álláspontja szerint aggálymentesen.15
Ezt követően az indítvány egyik leglényegesebb Be. paradoxonára tér ki, a Be. 305. § (1)
bekezdését vizsgálva fejti ki, miszerint a bíró számára abban az esetben teszi lehetővé,
pontosabban kötelezővé a bizonyítás hivatalból történő kiegészítését, ha a lefolytatott
bizonyítási eljárás addigi eredményéhez képest az ügy teljesebb felderítése látszik
szükségesnek. Tehát itt is ugyanúgy a korábban kifejtett „teljességről”, és
„megalapozottságról” van szó, amelyben a joggyakorlat szerint nincsenek fokozatok. Az vagy
megvan, vagy nincs, ha nincs, annak az az oka, hogy valamely bizonyíték nem került
beszerzésre, illetve azt a bíró nem szerezte be akár hivatalból, akár indítványra. A korábbi előző
pontban a „lazítás” körében kifejtett érveivel szembehelyezkedve az AB itt arról értekezik:[26]
„A bíró által elrendelt bizonyítás tehát a tényállás maradéktalan felderítését, azaz a
büntetőjogi felelősség felőli megalapozott döntéshez szükséges adatok hiánytalan
megállapítását célozza. A tényállás felderítése azonban nem azonos a bűnösség szükségszerű
bizonyításával. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a bíró által – indítvány hiányában,
tehát hivatalból történő – bizonyítás éppúgy vezethet a terhelt ártatlanságát, azaz a védekezést
alátámasztó bizonyíték beszerzésére, mint a vád igazolásához. [28]Valamely bizonyítási
cselekmény elrendelésekor a bíró nem láthatja előre, hogy az adott bizonyítási eszköz (például
egy tanú vallomása, vagy egy szakvélemény) milyen eredményre fog majd vezetni. (Igen
gyakran fordul elő a gyakorlatban, hogy éppen a védelem által kihallgatni indítványozott tanú
vallomása dönti meg a védelem által felépített taktikát, igazolva egyúttal a vádiratban foglalt
történeti tényállást és a vádlott bűnösségét. )
[28] A bizonyítási eljárás végkimenetele tehát szükségszerűen, az eljárás természetéből
fakadóan nem megjósolható és az adott bizonyítási eszközök bűnösséget alátámasztó, avagy
ártatlanságot igazoló jellege is csupán utólag, a bizonyítási eljárás befejezését követően, a bírói
Érdemes az AB fenti bevezetőjében általa felhívott szabályok, és döntések aláhúzott, kiemelt érveit egymás után
helyezni, s abból egyértelműen látható, hogy a felhívott érvekből más, mint az alaptörvénybe ütközés nem
következhetett volna.
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döntés fényében, a bizonyítékok egyenként és összességükben történő mérlegelése alapján
ítélhető meg. A bizonyítékok e láncolatában a bíró által elrendelt, önmagában a vádat
alátámasztani látszó bizonyítás (…) mindkét fél számára eséllyel hozhat kedvező fordulatot.”
Elsőként az merül fel kérdésként, hogy ha korábban „lazításról” beszél a határozat a Be. Novella
kapcsán a bíró bizonyítása körében, akkor ez miképpen fordult itt vissza a tényleges gyakorlat
ellentmondó szakaszára a tényállás bíró általi „maradéktalan felderítési kötelezettségére”? Az
ellentmondás nyilvánvaló. Másodszor az AB e szakaszokban anekdotázik. Tárgyalótermek
váratlan fordulatait idézi. Ezzel azonban nem elsősorban annak szakmaiatlansága miatt van baj.
Sokkal inkább amiatt, hogy a fenti idézetben tényszerűen kitapintható a vádemelés
eshetőlegességének elfogadottsága a jogászi közgondolkodásban, azaz az a gyakorlatban
megtestesülő valóság, miszerint a vád bizonyításában a tárgyaláson történtek játszanak
központi szerepet, ott pedig a bíró köteles hivatalból a legteljesebb legaktívabb módon
közreműködve „bizonyítani”. A vádat elég nagy vonalakban(?) elkészítve benyújtani, a
tárgyaláson pedig kíváncsian, és megdöbbenve szemlélni ügyészként, amidőn a bíró hivatalból
a megalapozatlanság elkerülése érdekében kínlódva igyekszik quázi nyomozást lefolytatva
bizonyítékokat beszerezni, azaz bizonyítani a vádat. Hiszen az AB logikáját követve, a
bizonyítás bárhogy elsülhet, még az is lehet, hogy a vádlott javára. Hiszen mi történhet
legrosszabb esetben? Mit kockáztat a közvádló? Ha úgy adódik, majd végső soron
megfellebbezi a határozatot az elmulasztott, de utóbb észlelt bizonyítási indítvány bíró által
beszerzésének elmulasztása, azaz megalapozatlanság miatt. Ekkor pedig nem lesz más
választása a másodfokú bíróságnak, minthogy a nem teljesen, és maradéktalanul felderített
tényállás okán az ügyet hatályon kívül helyezze. Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy hol van
akkor a vád benyújtásáért fennálló ügyészi felelősség, és a vád esetleges hibája miatti közvádlói
kockázatviselés?16 Az érvek jól megfigyelhetően a második mondatnál „elcsúsznak”, illetve a
tényállás megalapozottságáról, hirtelen átkerülnek a bűnösségre. Csakhogy arról jelen ügyben,
és indítványban, felvetésben szó sem volt 17. Ne feledjük, hogy a Be. 305. §-nál, s a tárgyalási
szaknál, annak alaptörvény-ellenességénél tartunk az AB elemzésében amikor a fentieket
kifejtette. Jelen esetben téves a kiindulási alap. Nem az a kérdés, illetve a probléma, amiről az
AB beszél. A tárgyalási szakot megelőzte egy vádemelés, abban pedig az ügyész bizonyítási
eszközöket jelölt meg, méghozzá azzal együtt törvényi kötelezettségéből fakadóan, hogy azok
mely tény bizonyítására szolgálnak. Ennek ellenőrzése történik a tárgyaláson. Vajon
felmerülhet, hogy az ügyész a vád benyújtásakor nem tudja, hogy mely bizonyíték pontosan
mely tény bizonyítására szolgál? Nevezetesen azt ki lehetne-e alappal jelenteni, hogy amit a
vádban bizonyítani indítványozott, hogy azok milyen módon terhelőek a vádlottra nézve, akkor
azok terhelő, vagy mentő jellegével ne volna tisztában? A bizonyítás, ahogyan az a bevezetőben
részletesen kifejtésre került elsődlegesen nem a tárgyalási szakban történik, ott a vád
bizonyítékainak értékelése, mérlegelése zajlik, s a vád bizonyítását segítendő a bíró
hivatalból(!) nem nyújthat segítséget az ügyésznek. Hogyan mondhatnánk hát generálisan
olyat, hogy nem tudható mi terhelő, és mi nem a vádlottra nézve? De továbbmenve és kiemelve,
a tárgybeli alaptörvény-ellenes norma kollízió szempontjából, a funkciómegosztás elvét
Jogosan vetődhet fel az a kérdés is, hogy vajon a 99 %-os váderedményességi mutató, és a kifejtett gyakorlati
működési metódus között lehet-e összefüggés. Minekutána a közvádló nincs kockázati helyzetben, hisz horribile
dictu jelenleg aktuálisan a bíróra telepíti a jogszabály a vád alapjává tett tényállás maradéktalanul hiánytalan
felderítési kötelezettségét, az ezzel járó felelősséget, s így közvetve ebben az értelemben érdekeltté teszi őt a vád
bizonyításában.
17
S habár amint az korábban kifejtetésre került, abszolút nincs jelentősége a bűnösségnek jelen téma
szempontjából, de ebben az egyébként témába nem vágó AB gondolatban is fellelhető logikai zavar. Ha elfogadnák
az AB logikáját, miszerint semmilyen bizonyíték beszerzésénél nem lehet előre tudni, hogy pontosan mi lesz a
vége, - ami önmagában persze lehet igaz, mert bármi megtörténhet elviekben akár a tárgyaláson is, - de ebben az
esetben a vád veszítené értelmét.
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vizsgálva teljesen közömbös, hogy adott esetben egy esetleges bizonyítás előjel utóbb az eljárás
folyamán megváltozik-e vagy sem. Jelen esetben a kérdés az, s ez volt az indítványban is a
témánál maradva, hogy hivatalból köteles-e a bíró bizonyítékot beszerezni ügyészi indítvány
nélkül, vagy sem. Azaz, a váddal, annak alapjával az ügyész rendelkezik csak, vagy azzal a bíró
is rendelkezhet? Ennyi a kérdés, nem több, s nem kevesebb. Ebből a szempontból vizsgálandó,
hogy ez alaptörvény ellenes, a funkciómegosztás, a tisztességes eljárás elvébe ütközik-e vagy
sem. Félrevezető, és részigazságokat tartalmazó az AB értelmezése, és nem csak azért, mert
indokolatlanul és egyoldalúan ragadja ki a fegyveregyenlőség elvét egy oda nem illő elemet
vizsgálva, hanem azért, mert a funkciómegosztás elvét, ami a bíró és az ügyész, és nem pedig
a védő és az ügyész konstellációját érinti elsődlegesen, azt semmilyen módon nem vizsgálja,
arra érdemben nem foglalkozik. Holott itt azzal van a probléma, hogy hivatalból köteles lehete a bíró a vádat alátámasztó bizonyítékot beszerezni, azaz az ügyész segítőjévé válni? 18
Tovább folytatja ezt a téves alapból induló gondolatmenetet az AB az alábbiak szerint:
„Egyetlen bizonyítási cselekmény végkimenetele sem jósolható meg teljes biztonsággal, mert ha
így lenne, úgy az adott bizonyíték beszerzésére nem is volna szükség. A Be. támadott
rendelkezése ezért sem a vád, sem pedig a védelem számára nem biztosít előnyt, és – mivel a
bíró a vizsgált Be. rendelkezés alkalmazásakor nem ismerheti, nem tudhatja előre a bizonyítás
eredményét – nem vet fel aggályokat a bírói függetlenség elvét illetően sem. A vizsgált szabály
a tényállás teljeskörű felderítését, ezen keresztül pedig a megalapozott bírói döntést, azaz az
objektív igazság megállapítására irányuló törekvést segíti. Ezáltal pedig mind a vád, mind
pedig a védelem érdekei szempontjából „semleges” rendelkezés, hiszen magában hordozza a
bizonyítási eljárás kedvező alakulásának esélyét mindkét fél számára.
Rendkívül anakronisztikus az AB gondolatmenete. Egyrészt az „objektív igazságot” említi, ami
Descartes óta már az általános filozófiai gondolkodásban sem értelmezhető, a magyar
büntetőeljárás gyakorlatában pedig 1968. évi 8. sz. tvr. („szocialista Be.”) megváltozása óta
igencsak meghaladott19 fogalmat jelent, másrészt azonosítja ezt a teljes körűen felderített
tényállással is, ami önmagában is téves. A megalapozott tényállás ugyanis szűkebb, mint
akárcsak a külvilágban észlelhető jelenségek összessége. Az ebben az értelemben csak a jogilag
releváns elemekre vonatkozik, s ez fényévekre van a tényleges eseményektől, az pedig, hogy
miért nem nevezhető semlegesnek már korábban kifejtésre került.
Mindazonáltal az AB szükségesnek tartja valamely megfontolástól vezérelve az indítványozó,
azaz jómagam gondolatait „továbbvinni”: [29] [Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben
rámutat arra is, hogy az indítványozó bíró álláspontjának továbbgondolása e logika szerint
szükségképpen arra a megállapításra vezetne, miszerint a tanúkihallgatás során már a bírói
kérdésfeltevés is a pártatlanságot vonja kétségbe. Nem tehet fel ugyanis olyan akár egyszerű-,
vagy keresztkérdést a védelem érdekében megidézett tanúhoz, amely a szavahihetőség
ellenőrzésére stb. irányul, és végső soron esetlegesen a vallomás bizonyítékok köréből történő
kirekesztését eredményezheti. Ezzel ugyanis – követve az indítvány szerinti érvelés logikáját –
a vádnak kedvezne.
Ha egy hasonlattal élnénk, attól, hogy az új bizonyítékban testet öltő virtuális fegyver a vádlottra van irányítva,
és a sértettet találja el („error in persona”), attól még a fegyvert elsütő szerepe vizsgálandó, függetlenül az
eredménytől. Jelen esetben a „ravaszt meghúzó ujjnak” van szerepe, nem pedig az egyébként más szempontból
kétségtelenül jelentős eredménynek. Az AB-nek ezért azt kellett volna vizsgálnia, hogy a bíró ennek a virtuális
fegyvernek a ravaszát meghúzhatja-e, köteles-e azt meghúzni, segítve ezzel az ügyész vadászatát. Márpedig az
bizonyosan kijelenthető, hogy a bírónak helyesebb az ilyen fegyveres konfliktusoktól, és vadászattól távol
maradni.
19
Az 1968. évi 8. sz.tvr. 5. §-ához fűzött kommentár („A büntetőeljárás kommentárja, Budapest, 1967,
Közgazdasági, és Jogi Könyvkiadó, 60.o.) ezt még így tartalmazta, szerencsére az azóta elmúlt 40 évben már több
újabb Be., és annak koncepcionális módosítása lépett hatályba, így a hivatkozott AB mondattal nehezen lehet mit
kezdeni.
18
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Kézenfekvő volna az anekdotára utalva a „Gondolta a fene” Arany Jánosnak tulajdonított
mondattal elintézni a hivatkozást, kíváncsian megjegyezve, hogy vajon mire utalhat a stb., a
mondatban, de ettől pontosabb szakmai érv kifejtésére törekszem. Először is az indítványomban
semmi nem utal fentiekre, nincs vele semmilyen összefüggésben a felhozott példa, ilyet sem
nem mondtam, sem nem írtam, sem nem gondolok, ahogyan azt az AB indítvány maga is
elismeri, ezt mindenekelőtt lényegesnek tartom kiemelni. Fontos rámutatni továbbá, hogy a
hivatkozás azért sem megalapozott, mivel a „tanúhoz kérdés feltevése” jelen téma
szempontjából csak a tárgyaláson, a kihallgatás során merülhet fel. Ahhoz pedig, hogy a tanú
kihallgatására sor kerüljön, ehhez elsődlegesen előzetesen indítvány szükségeltetik, vagy az - a
hatályos, de vitatott alkotmányossági alapon álló módon - hivatalból idézett tanú kapcsán
történik. Erről szól az AB beadvány, itt jelenik meg a probléma, hogy a bíró erre önként
indítvány nélkül köteles-e vagy sem. Ha a hatályos jogszabály alapján azt tesszük fel, hogy
köteles, akkor az nem ütközik-e a funkciómegoszlás, a tisztességes eljárás elvébe, nem teszi-e
pártossá a pártatlanul eljárni hivatott bírót? Ettől teljesen különbözik a kérdések feltevése, erről
az indítványban szó nem esett, s nem is következik annak gondolatmenetéből. Továbbmenve
azért is alaptalan a példa, mert valójában azt gondolom, hogy a bíró nem tehet fel kizárólag a
tanú „szavahihetőségének ellenőrzését” célzó kérdést. A tisztességes eljárás elvének megfelelő
bírói tárgyalásvezetésben a tanú vallomása, amennyiben az ellentmondásoktól mentes, más
bizonyíték nem cáfolja, akkor vélelmezendő, hogy valós, hiteles. Furcsa volna, ha abból indulna
ki a bíró, hogy a szavahihetőséget „ellenőrizgetni” kell, mint egy vizsgáztatva a tanúkat a
kihallgatás során. Ha azonban ellentmondás merül fel, aggály, akkor értelemszerűen az
ellentmondásokat fel kell oldani és ez így van rendjén, épp ez a korábbiakban kifejtett vádat
alátámasztó bizonyítékok tárgyalási ellenőrzése, ez kristálytisztán bírói feladat. Ez az egyik
lényeges eleme a tárgyaláson lefolytatott bírói bizonyításnak, ez felel meg a bírói szerepnek.
Még egyszer hangsúlyozva, ettől különbözik az, hogy a vád alátámasztására ki milyen
bizonyítékot szerez be indítványra, vagy hivatalból.
Összegzésként elvi éllel fejtve ki zárja a gondolatait az AB: „A magyar büntetőeljárási kódex
a kontinentális jogrendszerek évszázados fejlődéséhez igazodva az aktív bírói közreműködésre
épülő „inkvizitórius” (nyomozó elvű) rendszerhez áll közel. Az angolszász, azaz a bíróra
kizárólag az eljárás rendje és törvényessége fenntartásának, valamint a büntetőjogi főkérdések
eldöntésének a feladatát ruházó gyakorlatra történő „áttérés” a törvényhozás kompetenciája.”
Mindebből az látható, hogy a dilemma súlyát érzékeltetendő, az AB, a jogrendszerek
metszéspontjába illesztve jelenítette meg a problémát, kár, hogy ilyen kérdés, vagy felvetés az
indítványban nem hangzott el. Furcsa, hogy miért „szól ki”, hatáskörén némiképp túllépve az
AB az elutasító határozatban, felvállaltan egy túl általánosított felszínesen megfogalmazott és
idealisztikus láthatatlan eszmerendszer melletti kiállást demonstrálva. Nem biztos, hogy ez felel
meg legjobban a szűkítő jogértelmezés célzott gyakorlatának. Az indítvány ezzel szemben nem
kívánta megváltoztatni a kontinentális jogrendszerek évszázados fejlődése által kitaposott
mezsgyét, egy egyszerű, s egyértelműnek tűnő kérdésre kereste a választ, ami csak pontosította,
egységesebbé tette volna a meglévő büntetőeljárást. A „hivatalbóli” kitétel megsemmisítésével
feloldhatóvá lett volna egy egymással, és az alaptörvénnyel ellentétes értelmezés, semmiképp
nem vezetett volna koncepcióváltásra. Leegyszerűsítve arra kereste a választ az indítvány, hogy
a vád bizonyítása egyedül az ügyész feladata-e kell legyen, vagy a mondat úgy helyesbítendőe, hogy az ügyész és a bíró közös feladata. Ezen utóbbi értelmezés esetén az alaptörvény, és a
Be. vonatkozó szakaszai, a nemzetközi egyezmények idevonatkozó passzusaival együtt mindmind módosítandó. Az előző esetben semmi más nem történt volna, mint az ügyésznek alaposan
felelősen kell részt vállalnia a bírósági tárgyalásban, és indítványt kell tennie ott ahol az
szükséges.
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3. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöke által kezdeményezett törvényjavaslat és
annak sorsa
Valami miatt úgy tűnik a bírák az indítványban foglaltakkal egyet érteni látszanak, e körben az
előtt is már többen rámutattak a fenti visszásságokra 20, ennek történelmi gyökereit is alaposan
feldolgozva. Jómagam az indítvány előterjesztésekor nagy bizalommal tekintettem a jövőbe, s
ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság valamennyi csoportjába beosztott elsőfokú bírájával
megoszthattam egy un. kis-kollégiumi előadás tartása keretében, a visszajelzések nagy része
egyetértését fejezte ki, illetve valamennyi PKKB elsőfokú bíróhoz a beadványom eljutott már
2012. év közepén, illetve a tárgybeli probléma a Magyar Igazságügyi Akadémián (korábbi
nevén Magyar Bíróképző Akadémián) nagyszámú bíró részvételével tartott 2012. őszi szakmai
tanácskozáson is heves vitákat váltott ki. Vélhetően mindezen hatások együttesének
köszönhető, hogy az elbukott alkotmánybírósági kezdeményezést követően 21 az OBH Elnöke
törvényjavaslatot terjesztett elő „A bizonyítással kapcsolatos bírói, ügyészi és védői eljárási
feladatok határozott elválasztása érdekében” címmel 2012. szeptember hó 21. napján
30.146/2012 OBH szám alatt dr. Navracsics Tibor Miniszterelnök-helyettes Közigazgatási és
Igazságügyi Miniszternek címezve azt, a 2011. évi CLXI. törvény 76. § d) pontja szerinti
jogkörében eljárva. A javaslat egy része summázata az AB indítványomban kifejtett érveknek,
a jogalkotás oldaláról megközelítve.
Ebben a törvényjavaslat kezdeményezője - többek közt - a Be. 75. § (1) bekezdését akképpen
indítványozza módosítani, miszerint: 75. § (1)A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek
a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a
tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban a
bíróság a vád alátámasztására nem szerez be hivatalból bizonyítási eszközt22.
(...)„351. § (3) A (2) bekezdés a) és b) pontja értelmében nem tekinthető megalapozatlannak az
elsőfokú bíróság ítélete, ha az ügyész a vádat alátámasztó bizonyítási eszközt nem szerezte be,
és arra indítványt sem tett. (75. § (1) bekezdése)”23
A javaslat indokolása, a Be. 4.§ (1) bekezdésében rögzített funkciómegosztás kötelezettségére
utalva, elvi éllel, és jelentőséggel fejti ki, hogy a vád bizonyítása a vádhatóság feladata, s elvileg
nem volna köteles a bíró a vádat alátámasztó bizonyítékot beszerezni az ügyész indítványának
hiányában ám a hatályos szabályozás, és gyakorlat szerint valójában mégis kötelessége ez.
Ezzel összefüggésben kiemeli, hogy: „… a Be. 351. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
másodfokú bíróság rendre hatályon kívül helyezi az elsőfokú ítéleteket, ha a tényállás nem volt
felderítve. Ez a szabályozás azt eredményezi, hogy a valóságban az elsőfokú bíróságot terheli
a vád bizonyítása, amely ellentétes az eljárási feladatok megosztásának alapelvével.”
Fontosnak tartja továbbá a javaslat, hogy a funkciómegosztásnak következetes módon kellene
végighúzódnia a törvényen, azért: „...hogy a bizonyítás felelőssége közvetett módon se terhelje
a bírót, mivel csak így tud a felek között „középen állva” igazságot szolgáltatni, és a büntetőjogi
felelősség kérdésében dönteni.” Az indokolás arra is kitér, hogy a tervezett módosítás az OBH
Elnöki álláspont szerint sem ellentétes a Be. azon elvével, hogy a bizonyítás során az alapos,
hiánytalan, és valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni. Ahogy fogalmaz: „Mivel a
Jelen tanulmány szerzőjére is inspiratívan hatottak a Büntető ítélet igazságtartalma tanulmánykötetből KARDOS
Sándor: Kit „terhel” a bizonyítási teher? , Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010; 58.-73.
21
Az alkotmánybírósági indítvány előterjesztése után majd egy évvel, 2012. szeptember hó 17. napján született
meg az AB döntés, míg az OBH Törvényjavaslat ez utóbbit követő mindössze négy nappal később 2012.
szeptember hó 21. napján készült.
22
A hatályon kívül helyezni szánt szövegrész így hangzott: azonban ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság
nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására. Az aláhúzott rész a
javasolt törvénymódosítás szövege.
23
Az aláhúzott rész a javasolt törvénymódosítás szövege.
20
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vádló felelőssége a bizonyítás, ezért őt terheli annak kötelezettsége is, hogy alapos, és
valóságnak megfelelő tényállás megállapítására alkalmas bizonyítékokat bocsásson a bíróság
rendelkezésére.”
A javaslat összegző álláspontként fejti ki, hogy a Be. 75. § (1) bekezdésének módosítani
javasolt megfogalmazása az, ami következetesen viszi végig a funkciómegoszlás elvét a
törvényen, azt, hogy „az ügyésznek kell beszerezni a vádat alátámasztó bizonyítékokat, de
legalább ez iránt indítványt kell tennie a tárgyaláson.”
Azaz jól látható, hogy a 2011 decemberében készült indítványban rögzített elvekkel azonos
következtetésre jutott az OBH Elnökének szakértői testülete is 2012. szeptember végére, amely
– idézve a tudomány, és a gyakorlat szakembereinek közös gondolati nevezőjét is figyelembe
véve alkotta meg a javaslatát – immáron tényként jelentve ki, hogy „rendre” hatályon kívül
helyezésekre kerül sor a fentiek okán, az egymással ellentétes jogszabályok alkalmazási
kötelezettsége miatt24.
A törvényjavaslatot a minisztérium befogadta, szakmai konferenciákon, mint támogatott
módosítást jelölte, majd utóbb 2013 tavaszára ismeretlen okból tényszerűen lekerült a
jogalkotás napirendjéről.
Ez a leforgatott felvétel utolsó ismert képkockája. Bíznunk kell benne, hogy a folytatás talán
már folyamatban van.

24

Kiemelést érdemel, hogy ezt az ellentmondást az Alkotmánybíróság semmilyen formában nem észlelte.
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Elek László: A jogos védelem határai napjainkban
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam-, és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens
Bevezető gondolatok
Willes angol bíró arra a kérdésre, hogy mit tegyen az ember, ha benéz a szobájába és látja, hogy
a tolvaj éppen viszi az óráját (de a tolvaj nem látja őt) azt felelte: „Tanácsom melyet mint ember,
mint jogtudós és mint angol bíró adok önnek a következő, a kérdésben feltett körülmények közt
az ön joga de talán kötelessége is ez: fogjon egy kétcsövű fegyvert, töltse meg gondosan mind
a két csövét s anélkül, hogy a tolvaj figyelmét magára vonná, célozzon a szívére és ölje meg.” 1
A jogos védelem kérdésköre örök témája a büntetőjogi szakirodalom elméleti és gyakorlati
kutatásainak. Az emberi élet, a testi épség védelméhez fűződő társadalmi érdek a történelem
során mindig is kitüntetett védelmet élvezett, melyet az állam garantálni volt köteles. A hatalom
mindenkori birtokosa fenntartotta magának a bűncselekmény elkövetője feletti jogszolgáltatás
és szankció alkalmazásának jogát, melyet törvények és rendeletek meghozatalával erősítettek
meg. Beccaria szavaival élve „az emberek feláldoznak szabadságukból egy részt annak
érdekében, hogy a szabadságuk java részét megőrizhessék”. 2
Finkey szerint „(…) a jogtalanságot, a jogsértéseket, az államhatalom feladata és kötelessége
megakadályozni, ha pedig megtörténtek, utólag kiegyenlíteni, s így az egyes ember
tulajdonképpen önbíráskodást követ el, midőn maga veri vissza a jogtalan támadást; de az is
kétségtelen, hogy az állam a maga védelmi eszközeivel (hatóságaival) nem lehet mindig és
mindenütt jelen, meg kell tehát engednie, hogy az egyén maga védhesse meg magát a
rendkívüli, s világosan jogtalan támadások ellen, mert enélkül számtalan esetben nem lehetne
megakadályozni a jogsértéseket.”3
A jogintézmény fejlődésének során egyre határozottabban és részletesebben kerültek
kidolgozásra annak elemei. Ezen büntetendőséget kizáró ok törvénybe iktatásának jogpolitikai
indoka az, hogy a jogosan védekező olyan támadást hárít el, amelynek megakadályozására a
bűnüldöző hatóságok lennének jogosultak és kötelesek, ha azonban ezen kötelességüknek nem
képesek eleget tenni, a megtámadott számára biztosítani kell a védekezés jogát.
A jogos védelemről az Alaptörvény V. cikke is szól, kimondva, hogy „mindenkinek joga van
törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy ezeket
közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.”4
A jogos védelem leglényegesebb sajátossága, hogy annak körében jogtalanság áll szemben a
joggal. A jogalkotó épp a jogrend védelme és a jogtalanság érvényesülésének megakadályozása
érdekében biztosít lehetőséget olyan magatartás kifejtésére, amely egyébként diszpozíciószerű.
A védekezés lehetőségének biztosítása, annak jogszerűvé tétele segítség az egyénnek a
jogsértés veszélyének elhárításához, a megsértett jogrend épségének helyreállításához 5.

FINKEY Ferenc: A Magyar Büntetőjog Tankönyve, Grill Károly Könyvkiadó-vállalata, Budapest, 1909. 210.
BECCARIA, Cesare: A bűnökről és büntetésekről, Eötvös József Könyvkiadó Bt., Budapest, 1999. 24.
3
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A jogos védelem jogtörténeti előzményei
A jog kezdetleges viszonyai között a sértett és szűkebb közössége magánbosszú formájában
vett elégtételt a jogtalan támadással okozott sérelemért. 6 A jogos védelem jogintézménye már
a római jog XII táblás törvényeiben megjelent, megteremtve a tetten ért éjjeli tolvaj megölését,
míg a nappal tolvajláson ért személy megölését csupán akkor, ha fegyverrel ellenállt. 7 A római
jog a jogtalan támadás elhárítását a személy elleni és a vagyoni javakat sértő támadásokkal
szemben egyaránt lehetővé tette, de megfogalmazta azt az elvárást is, hogy a lehetséges
erőszakos eszközök közül a legenyhébbet kell alkalmazni.
A magyar büntetőjog fejlődését tekintve már Szent István második dekrétumában felfedezhető
volt a jogos védelem jogintézménye, a 33. fejezet 2.§-a ugyanis kimondta, hogy „ha valaki az
ispánok közül (…) oly nyakas engedetlen leend, hogy mást a házánál keres halálra és dulja
annak javait, és a ház urát otthon találván, vele viaskodik vagy megöli őt, bűnhödjék a kivont
kardról való törvény szerint. De ha azon ispán esik el ott a bajban, fekügyék megtorlatlanul.” 8
Hazai büntetőjogi rendszerünkben áttörést a jogos védelem kapcsán az 1843. évi Deák-féle
büntetőtörvény javaslat hozott. A vétlen önvédelem körébe tartozónak minősül azok
magatartása akik, „a törvényszegést csak azért követik el, mert valamely életveszéllyel
fenyegető szükségből, melybe büntetlenül kerültek, magukat, vagy hozzátartozóikat egyébként
kiszabadítani nem képesek. Továbbá, akik a vétlen önvédelem esetében és annak törvényben
meghatározott korlátai között olyasmit cselekedtek, ami egyébként törvényszegésnek
minősülne”9.
A védelmezett jogi tárgyakat megjelölve a törvény meghatározta a jogos védelem kereteit. Így
védelemben részesíti az élethez, személyiséghez, vagyonhoz, szabadsághoz, becsülethez és a
házhoz való jogot sértő, célzatos (szándékos) erőszakos és tettleges támadást elszenvedőt. A
szükségesség kapcsán a javaslat rögzíti, hogy a védelmi tevékenység csak akkor szükséges, ha
közhatósági segély igénybevételére nincs lehetőség és a veszély elhárítására alkalmas enyhébb
eszköz nem áll rendelkezésre. Arányossági követelmény a javaslatban csak a vagyoni javak
tekintetében került megfogalmazásra, a személy védelme érdekében nincs arányossági korlát 10
Az 1878. évi V. törvénycikk, a Csemegi-kódex a jogos védelmet VII. fejezetében a beszámítást
kizáró vagy enyhítő okok között helyezi el, és hasonló értelmet ad a jogintézménynek, mint a
2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: korábbi Btk.). A
kódex 79.§-a kimondja, hogy „jogos védelem az, mely akár a megtámadottnak, akár másnak,
személye vagy vagyona ellen intézett, – vagy azt fenyegető jogtalan, és közvetlen
megtámadásnak elhárítására szükséges” 11. A személyt érintő támadások körében a kódex a
becsületsértés esetét már nem tartja jogos önvédelemmel elhárítható támadásnak 12. A dolgozat
témája kapcsán kiemelt fontosságú, hogy az első komoly megalapozását a szükségesség és
arányosság követelményének a Csemegi-kódex sorai között lelhetjük fel. Rögzíti ugyanis, hogy
„a jogos védelem határa a szükségességben, a támadással való arányosságban van” 13.
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A tisztán vagyon elleni támadásoknál a korabeli jogtudomány művelői az arányosság kapcsán
azon álláspontra helyezkedtek, hogy „az egyfajta erkölcsi posztulátum, melyből következően a
védelmi cselekménynek meg kell felelnie bizonyos szintű arányossági követelménynek, vagyis,
hogy egy csekély jelentőségű vagyontárgy megtámadása esetén ne lehessen elmenni a támadó
megöléséig”14. Az ítélkezési gyakorlat alapján a támadásnak aktív magatartásnak kellett lennie,
ugyanis mulasztás jogos védelmi helyzetet nem alapozott meg15.
Nagyon fontos jogdogmatikai szempontból, hogy a Csemegi-kódex a jogos védelmet
elhatárolta az önbíráskodástól kimondva, hogy „nem támadhatja meg az egyén, tettleges erővel,
jogosan azt, aki az ő személyét vagy jogát megsértette, mert ez önbíráskodás vagy bosszú
volna”16.
Érdekesség, hogy a Csemegi-kódex hatálya alatt született kúriai ítélet a fentiekkel némileg
ellentétes álláspontra helyezkedve kimondta, hogy a házasságtörésen tetten ért szerető által
lelőtt – őt támadó, földre döntve őt fojtogató – férjet illette meg a tényállás szerint a jogos
védelmi helyzet, mivel a férji jogaiban – vagyis a személye ellen intézett súlyos támadásban –
szenvedett sérelme vezetett magatartására17.
A Csemegi-kódex általános részének helyébe lépő, 1950. évi II. törvény (továbbiakban: Btá.) a
jogos védelem kapcsán 15.§ (1) bekezdésében rögzíti, hogy „a jogtalan támadást vagy a
jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetést – akár a köz ellen, akár egyesek személye
vagy javai ellen irányul – a megtámadott vagy bárki más elháríthatja”18. A Btá. szerint nemcsak
a megtámadott személy élvez büntetlenséget, hanem bárki, aki ilyen helyzetben cselekszik. A
későbbiek ismertetésre kerülő törvényszövegekben ezt a más személy vagy javai védelmében
történő fellépés lehetőségével cserélik fel.
Az elhárításhoz szükséges cselekmény – jogos védelem – nem büntethető. A törvény szövege
a szükségesség mellett az arányosság kérdésében nem foglalt állást, így annak kimunkálását a
bírói gyakorlatra bízta.
A Btá. hatálybalépését követően mind a jogalkalmazói gyakorlatban, mind a jogirodalomban a
figyelem középpontjába került a menekülési kötelezettség kérdése. A Btá. hatálybalépését
megelőzően a bírói jogalkalmazói gyakorlat egységes volt e kérdésben, és menekülési
kötelezettséget a jogtalan támadás esetére nem írt elő. A Legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsa
azonban e jogalkalmazói gyakorlatot megváltoztatta, és „az emberek egymás közti viszonyával
kapcsolatos új szemlélet alapján a szocialista együttélés szabályainak figyelembevételével új
bírói gyakorlatot”19 alakított ki. A Legfelsőbb Bíróság egyértelműen menekülési
kötelezettséget határozott meg, amikor kimondta „a megfutamodás, elrejtőzés, elzárkózás
kötelezettség, ha az teljes biztonságot nyújt” a támadással szemben például olyankor, amikor
futni nem igen tudó ember támad meg egy jól futó személyt.
A büntető anyagi jogi jogfejlődés következő állomása a szocialista büntető törvénykönyv
megszületéséhez kötődik. Az 1961. évi V. törvény szintén a büntethetőséget kizáró okok között
szabályozta a jogos védelmet, lényegében azonos rendelkezéseket tartalmazott a Btá. 15.§-a
szerintiekkel, előremutató többletelem volt azonban a szabályozásban, hogy a törvény 25.§ (3)
bekezdésének második fordulatával megteremtette az ijedtség vagy menthető felindulás által
korlátozott beszámítási képesség esetén a büntetés korlátlan enyhítésének lehetőségét, mint a
beszámítási képességet kizáró ijedtség vagy menthető felindulás melletti kategóriát.
UJVÁRI Ákos: Hagyományok és változások a jogos védelem elvi és gyakorlati megítélésében, Magyar Jog 2002.
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A törvényen alapuló bírói gyakorlat már elvetette azt az álláspontot, hogy a megtámadott
mindenképpen menekülni köteles. A jogszabály ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy
általánosságban menekülési kényszer nincs. A megtámadott csak addig köteles a menekülés
útját választani az elhárítás helyett, amíg az nem sérti a becsületét, vagy más érdekét vagy,
amikor a támadó például a megtámadott szülője, aki házi fenyítő jogát annak határait túllépve
gyakorolja20, „vagy ha a támadó szemmel láthatóan elmebetegségben vagy tudatzavarban
szenved”21.
Jogos védelem az 1978. évi IV. törvényben
15 évvel a szocialista Btk. hatályba lépését követően a legutóbbi Btk. – a 1978. évi IV. törvény
– előkészítése során megállapítást nyert, hogy a jogos védelem intézménye nem funkcionál elég
hatékonyan22. Az előkészítés egyik alappillérét képezte a jogos védelem kapcsán az, hogy a
jogos védelmi tevékenység társadalomra hasznos, közérdekvédelmi jellegű és hogy a jogos
védelemben cselekvőt meg kell óvni a hátrányos következményekről.
Az 1978. évi IV. törvény eredeti – hatályba lépéskori – szövegében a jogos védelem a 29.§ (1)(3) bekezdésével a büntethetőséget kizáró okok, ezen belül is az (1) bekezdés a cselekmény
társadalomra veszélyességét kizáró körülmények, míg a (2) bekezdés a beszámítást kizáró okok
között helyezkedett el.
„29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy
közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához
szükséges.
(2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi túl, mert azt
ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni.
(3) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt
korlátozza az elhárítás szükséges mértékének felismerésében.23”
A törvény szövegéből következően ma már az is egyértelmű, hogy a jogos védelem nem
önvédelmet jelentett, a védelmi cselekményt kifejthette maga a megtámadott vagy bárki más
is. Amennyiben a védelmi cselekményt nem a megtámadott fejti ki, annak sincs jelentősége,
hogy a megtámadott kért-e segítséget, vagy sem, sőt a büntetendőséget kizáró ok fennállását
akkor is meg kell állapítani, ha a megtámadott kifejezetten tiltakozott a beavatkozás ellen.
A korábbi Btk. 29. §-ának (1) bekezdése szerinti jogos védelem két alapvető jellemzője a
jogtalan támadás, illetve az ezzel szembeni védekezés volt, mely alapvetően a jelenleg hatályos
Btk. jogos védelemről szóló rendelkezéseit is meghatározza.
A jogtalan támadás irányulhat személy, javak, valamint a közérdek ellen. A személy elleni
támadás irányulhat az élet, az egészség, a testi épség, a nemi erkölcs, valamint egyes
személyhez fűződő jogok ellen. A becsületsértő, rágalmazó kijelentés azonban a kijelentéssel
érintett személy részére jogos védelmi helyzetet nem eredményez, sőt az ítélkezési gyakorlat
szerint a szóbeli becsületsértés, rágalmazás nem fosztja meg az emiatt tettleg megtámadottat a
védekezés jogától24 (BJD 4680.).
A közérdek, mint a jogos védelem lehetséges tárgya, lényegében a jogilag elismert közösségi
érdekeket jelenti. Közérdekre hivatkozva tehát jogos védelem címén fellépni akkor lehet, ha az
egész közösség érdeke az egyébként büntető törvénykönyvbe ütköző tevékenység kifejtésének
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vagy folytatásának a megakadályozása, mint például a közrend, közbiztonság fenntartása, az
igazságszolgáltatás működésének zavartalansága.
A támadás jogtalansága nem függ a támadó személy tulajdonságaitól sem. Így jogtalan az olyan
személy támadása is, aki egyébként bűncselekmény alanya nem lehet, ezért jogszerűen lehet
védekezni a gyermekkorú vagy a kóros elmeállapotú személy támadásával szemben is. A
jogtalanság itt tehát egy objektív jellegű kategória és a jogtalanság kizárólag a támadást
jellemezheti, mert amennyiben a támadó és a megtámadott egyaránt jogellenesen jár el, jogos
védelmi helyzetre egyikük sem hivatkozhat eredményesen. A jogtalanságnak azonban nem kell
feltétlenül „büntető” jogellenesnek lennie. Kölcsönös tettlegesség esetén egyik fél fellépése
sem jogos védekezés. Amennyiben a verekedésre kihívás, illetve a kihívás elfogadása folytán
kerül sor, mindketten a jogtalanság talaján állnak, ezért egyik fél javára sem állapítható meg
jogos védelem még akkor sem, ha az egyik a másikkal szemben erőfölénybe kerül (BJD 3626.).
Amennyiben a jogos védelem alapjául szolgáló helyzetet valaki azért érti félre, mert a
körülményekből tévesen jogtalan támadással fenyegető helyzetre következtet – vélt jogos
védelem – a tévedésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Természetesen, amennyiben az
objektív helyzet a jogos védelem fennállására alapot nem adott, ezen büntethetőséget kizáró ok
nem jöhet szóba25. A vélt jogos védelem egyfajta tévedés, ugyanis az elkövető azt hiszi, hogy
jogos védelmi helyzetben cselekszik, holott nincs abban. A jog az ilyen helyzetben cselekvőnek
a javára írja azt, amit tévesen feltételezett. Az ilyen keretek között diszpozíciószerű magatartást
tanúsító személy a cselekménye társadalomra veszélyességében téved. 26
A büntethetőségi akadály alkalmazhatóságának másik fontos feltétele, hogy a védelmi
cselekménynek elhárító jellegűnek kell lennie. Elhárításon olyan aktív magatartást kell érteni,
amelynek kifejtésére a védekezés keretei között kerül sor, az a támadó ellen irányul, és kimeríti
a Btk. különös részében meghatározott valamely bűncselekmény tényállási elemeit. A jogos
védelmi helyzet időben addig áll fenn, amíg reálisan lehet számítani a támadás megkezdésére,
illetőleg amíg a támadó cselekmény kifejtése folyik. A „támadás eszközének elvétele a jogos
védelmi helyzetet még nem szünteti meg, illetve a jogtalan támadónak az az elhatározása, hogy
a további támadással felhagy csupán akkor zárja ki a jogos védelmi helyzet megállapítását, ha
objektíve is érzékelhetően hagyja abba a támadó fellépést”. (BH 1978. 360.)
Az elhárítás legfőbb jellemzője az arányosság. A jogos védelem körében megkülönböztetik
egymástól az eszköz-arányosságot, valamint a kár-arányosságot. Az eszköz-arányosság
körében a támadó, illetve a megtámadott számára rendelkezésre álló fegyverek hatóerejét kell
vizsgálat tárgyává tenni. A kárarányosság az elhárított, illetőleg az elhárítással okozott hátrány
viszonyát jelenti. A jogos védelem eszközarányosságának kérdését hosszabb ideig a
fegyveregyenlőségi elv alapján vizsgálták.
A büntetés korlátlan enyhítése és elmaradása a kódex 29.§ (2)-(3) bekezdései szerint az elhárítás
szükséges mértékének ijedtségből vagy menthető felindulásból eredő fel nem ismerése vagy
annak korlátozott volta.
A jogirodalom által már korábban is citált kitérési kötelezettséget a korábbi Btk. sem orvosolta,
és azt semmilyen formában nem jelenítette meg. Az élet és testi épség büntetőjogi védelméről
szóló 15. számú Irányelv a jogalkalmazást segítendő céllal III. pontjában a kitérés
vonatkozásában úgy rendelkezik, hogy a jogtalan támadás esetén a megtámadott általában nem
köteles meneküléssel kitérni a támadás elől, kivételesen azonban a büntetőjogilag közömbös
elhárítási mód választásának a kötelezettsége terheli a hozzátartozót a felmenője, testvére vagy
házastársa részéről ellene intézett, illetőleg fenyegető támadás esetén.
A gyakorlat által tovább bővített értelmezés szerint megkívánható ez a súlyosabb fokban kóros
elmeállapotban, szemmel láthatóan tudatzavarban levő személyek jogtalan támadása esetén is,
25
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függetlenül attól, hogy a zavart állapotot mi válthatta ki. 27 Tokaji Géza értelmezése szerint a
kitérési kötelezettség – következően abból is, hogy az élet elleni bűncselekmények legnagyobb
hányada családon belül kerül elkövetésre – csak magát a megtámadottat terheli, így ha valaki a
kitérési kötelezettséggel érintett segítségére siet a jogos védelmi helyzetben támadáselhárító
tevékenységet fejthet ki kitérési kötelezettség nélkül. 28
Az ítélkezési gyakorlat a 15. számú Irányelv kiegészítő, hézagpótló szerepe ellenére annak
kereteit jelentősen bővítette. Így a Legfelsőbb Bíróság (BH 1997.428) új irányt teremtő
döntésében kimondta, hogy a felismerhetően ittas, de tudatzavarban nem lévő sértett jogtalan
támadása esetén a megtámadottat nem terheli a menekülési kötelezettség, ugyanis az ilyen
személy jogtalan támadásának az elhárítása esetén a megtámadott jogos védelmi helyzetben
cselekszik. Indokai között a legfőbb bírói fórum kifejti, hogy a 15. számú Irányelvben foglalt
kitérési kötelezettség az önhibából leittasodott támadóra nem vonatkozhat.
A jogos védelem törvényi szabályainak kapcsán áttörő változást a 2009. évi LXXX. törvénnyel
kihirdetett – 2009. augusztus 9. napjától hatályos – büntető novella hozott. A novella hatályba
lépését megelőzően – ahogy arról már szó volt – a Legfelsőbb Bíróság 15. számú Irányelve –
explicit törvényi rendelkezés hiányában – kitérési kötelezettséget írt elő a megtámadott részére
bizonyos alanyi kör támadása esetére.29 Ujvári helyesen arra mutatott rá, hogy a büntetőjogi
felelősséget kizáró jogintézmény ilyetén jellegű szűkítése alkotmányellenes, hiszen az
nélkülözi a törvényi felhatalmazást, tulajdonképpen annak rendelkezéseibe ütközik. 30 Belovics
Ervin egyező értelmű észrevétele, hogy az Irányelv a támadó személyére tekintettel konstituál
büntetőjogi felelősséget, jogszabályi háttér nélkül tesz különbséget a megtámadottak között. 31
A 2009. évi módosítás – a társadalmi elvárásokkal egyezően – kimondta, hogy a megtámadott
nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.
További újítása a módosító novellának, hogy bevezeti a Btk. jogos védelmet rendező előírásai
közé a megelőző jogos védelem intézményét, kimondva, hogy „nem büntethető, aki a saját,
illetőleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzéséhez szükséges védelmi
eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és annak folytán a jogtalan támadó
szenved sérelmet, továbbá ha a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, ami
tőle az adott helyzetben elvárható volt”.
Az ítélkezési gyakorlat ezt megelőzően ugyanis nem ismerte el az előzetes védekezés
jogszerűségét arra hivatkozással, hogy támadás, illetve annak közvetlen veszélye hiányában
nem áll fenn jogos védelmi helyzet 32. A büntetőjogi szakirodalom is a megelőző intézkedések
jogszerűsége mellett tette le voksát, így Székely János szerint a jogos védelem védőberendezés
útján is gyakorolható, a szükségszerű bizonytalanságból eredő kockázatot pedig nem a jogot
védelmezőnek, hanem az „agresszornak” kell viselnie33.
Jogos védelem a jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvben
A jogos védelem határainak legutóbbi, jelentős kitágítása – és a tanulmány elején említett római
jogi modellhez közel álló szellemisége – a 2012. évi C. törvény 2013. július 1. napjától hatályba
lépett rendelkezéseihez köthető.
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Kónya István a Kúria büntetőkollégiumának vezetője az új Btk. tervezetével kapcsolatban adott
interjújában úgy fogalmazott, hogy a „jogos védelemmel kapcsolatos vitákban gyakran
megfigyelhető az a furcsa lélektani jelenség, hogy egyesek gondolkodása észrevétlenül
megfordul, mintegy átállnak az áldozat oldaláról a támadó oldalára, inkább vele éreznek együtt,
mintha csak a támadót tekintenék az eset sértettjének34”.
A jelenlegi Btk. azonban ezzel ellentétben a jogellenes támadás kockázatát teljes mértékben a
támadónak kell viselnie elvet követi.
Az új Btk. alapjaiban megtartotta a korábbi 29.§-ban foglalt szöveget jelenlegi 22.§ (1)
bekezdésében amikor rögzíti, hogy „nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve
más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül
fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges”. Az a cselekmény tehát, amelyet a
védekező a jogtalan támadás elhárítása érdekében kifejt, – s az megvalósíthatja a különös rész
valamely törvényi tényállását – nélkülözi a társadalomra veszélyességet, s ezáltal
bűncselekményt nem valósít meg.
Jogszabályszerkesztés-technikai aspektusból vizsgálva a törvénykönyv – a 2009. évi novellától
eltérően – ugyanakkor a jövőben lehetséges jogtalan támadások között időbeli sorrendet állítva
fel, előbb rendelkezik a megelőző jogos védelem lehetőségéről, vagyis olyan helyzetről, amikor
a jogtalan támadás elhárítására vonatkozó igény előbb felmerül, mint ahogy a jogtalan támadás
ténylegesen bekövetkezik. A Btk. tehát a korábbi novellával bevezetett módosítást megerősítve
lehetővé teszi mindenki számára, hogy előzetesen felkészüljön egy személy, vagy javak elleni
jogtalan támadásra és ennek során olyan védelmi eszközt alkalmazzon, amely alkalmas lehet a
– még nem konkretizálódott – jogellenes magatartás kifejtésének megakadályozására.
A 2012. évi C. törvény 21.§-a értelmében „nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját,
illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az
élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve,
hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az
általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.”35
Alkalmazásának feltételeit tekintve az egyik legfontosabb, hogy a védelmi eszköz objektíve
nem lehet alkalmas arra, hogy az életet kioltsa, ugyanakkor megengedett, hogy a jogtalan
támadónak sérelmet okozzon 36. A jogosan védekezőnek azonban minden, adott helyzetben
elvárhatót meg kell tennie azért, hogy az általa telepített eszköz ne okozzon sérelmet, sem
másnak, sem a támadónak.
A megelőző jogos védelem határát érintő feltétel – a tényleges jogos védelmi szabályokhoz
képest –, hogy az eszköz csak a várható személy vagy javak elleni támadás elhárítása érdekében
alkalmazható, a köz érdekében azonban nem.
A védelmi berendezésnél azt kell vizsgálni, hogy mi az a potenciálisan fenyegető, a
bekövetkezés reális veszélyével fenyegető helyzet, maximális sérelem, amit a támadás okozhat,
ugyanis a védelmi berendezésnek ehhez kell igazodnia.
Áttérve a 22.§ szerinti jogos védelem tárgyalására a legelső szembe tűnő különbség a korábbi
normaszöveghez hasonlítva, hogy nem a jogtalan támadás következtében cselekvő
megtámadottról mondja ki, hogy nem büntethető („akinek a cselekménye”), hanem a
büntethetőségi akadályt magára a cselekményre vonatkoztatja („az a cselekmény”). Ezt a
cselekményt ugyanis a jogtalan támadás keltette életre, az a tudatban nem volt jelen, így annak
büntetőjogi értékelése nem a személyhez, mint gondatlanul vagy szándékosan cselekvőhöz,
http://www.lb.hu/hu/sajto/konya-istvan-interjuja-az-mti-nek-az-uj-btk-tervezeterol – letöltés dátuma: 2013.
november 18.
35
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szabályozásának összehasonlító elemzése, Themis, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola lektorált
elektronikus folyóirata 2013. június. 421.
34

186

187

hanem az általa „önkéntelenül” megvalósított cselekményhez, vagyis a tárgyi oldalhoz
kapcsolható.
Maga a 22.§ (1) bekezdése szerint alapeset jellemzői megegyeznek a korábbi szabályozásban
foglaltakkal, így akkor lehet a védekezés jogszerűségére hivatkozni, ha van saját vagy mások
személye, javai vagy a közérdek elleni támadás vagy annak azonnali bekövetkezésével
(közvetlenül fenyegető) reálisan számolni lehet, és ez a magatartás jogellenes.
Támadásnak az olyan tevékenység vagy mulasztás minősül, amely megvalósítja valamely
bűncselekmény (szabálysértés) törvényi tényállásának objektív ismérveit 37, és lényegében arra
irányul, hogy valamely fennálló állapotot megváltoztasson, vagy valamely állapotot
fenntartson38.
Abban az esetben, ha az aktív jellegű magatartással megvalósuló támadás egy jogellenes
állapotot eredményez, a támadó pillanatnyi passzív magatartása is jogtalan támadásnak
minősül, ha az a jogtalan állapot további fenntartását célozza. Így ha az emberrablás sértettje
az őt őrző személy életét kioltva menekül meg fogságából jogos védelmi helyzetben
cselekvőnek minősül.39
A támadásnak visszautalva a törvény szövegére intézettnek vagy közvetlenül fenyegető
jellegűnek kell lennie, egy esetleges későbbi bántalmazás kilátásba helyezése nem alapozza
meg a jogos védelmet40. A személy elleni támadás körében azonban kiemelést érdemel az a
fennmaradó gyakorlat, mely szerint az egymozzanatú verbális rágalmazás, becsületsértés
elkövetésekor – tekintettel arra, hogy ezen cselekmények befejezetté válásával nincs mit
elhárítani – jogos védelemről nem beszélhetünk, szemben azon esetekkel, amikor a támadó
folyamatosan tanúsítja ezen magatartását.41
A jogtalanság kritériumával kapcsolatban kiemelést érdemel, hogy az objektív ismérv, tehát
független a támadó szándékától és értékítéletétől42, és azt akár gyermek, beszámíthatatlan,
vétlenül cselekvő személy magatartása is megalapozhatja 43. A jogtalanság megállapításának
esszenciális feltétele, hogy a támadásnak részben vagy egészben ki kell merítenie a különös
részben büntetni rendelt valamely bűncselekményt (vagy annak szabálysértési alakzatát),
illetve ennek veszélyével kell, hogy fenyegessen. 44
A védekező cselekmény elhárító jellegű cselekmény, mely leginkább tevékenységet tételez fel,
de kivételesen passzív magatartásban is megnyilvánulhat, mint amilyen például a támadó
személy ellen forduló kutya vissza nem hívása 45. A védekező cselekménnyel összefüggő és
ehelyütt tárgyalandó téma, az elhárítást érintő és ezáltal a jogos védelem határainak
kiterjesztését eredményező, a családon belüli erőszakkal szembeni fellépés irányának és
intenzitása megváltozásának egyik megtestesülése a már 2009-ben a törvénybe iktatott, „a
megtámadott nem köteles a jogtalan támadás elől kitérni” rendelkezés – vagyis a kitérési
kötelezettség új értelmezése.
A korábbi gyakorlat alapján ugyanis a Legfelsőbb Bíróság az élet és testi épség büntetőjogi
védelméről szóló 15. számú irányelv szerinti személyi kör által intézett vagy közvetlenül
fenyegető támadás elől kitérési kötelezettség terhelte a megtámadottat, így a jogos védelmi
helyzet csak akkor eredményezett büntetlenséget amennyiben a kitérési kötelezettség teljesült.
A jelenlegi szabályozás azonban a támadóval szemben a megtámadott korlátlanabb védekezési
37
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lehetőségét tartja elsődlegesnek, így ilyen szituációkban a jogos védelmi helyzetben lévő
nyugodtan cselekedhet.
Magának a védelmi – támadást elhárító – cselekménynek a korábbiakhoz hasonlóan kritériuma
a szükségesség, vagyis az, hogy a jogellenes támadás leszerelésére büntetlenül csak olyan
magatartás megengedett, amely annak elhárításához szükséges, mely mint a védekező
magatartás korlátja jelenik meg, kijelölve a jogellenes cselekményre adható válaszreakció
határait46. A szükségesség Tokaji Géza szerint a szembeszálláson belüli kettős korlát, amely
magában foglalja a legenyhébb elhárítási mód követelményét, és a bizonyos mérvű
arányosságot47.
A jelenleg hatályos Btk. sem tartalmazza azonban a védekező cselekmény vonatkozásában az
arányosság kritériumát. Azt ugyanis – a korábbi törvény időszakában – a jogalkalmazói
gyakorlat alakította ki és a 15. számú Irányelv adott hozzá értékelési szempontokat, melyeket a
bíróság minden esetben egyedileg, az ügy részleteinek ismeretében vizsgálta a szükségességen
belül. Eseti döntéseiben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a szükségesség fogalmilag
magában foglalja azt, hogy az elhárító tevékenység nem idézhet elő aránytalanul súlyosabb
sérelmet, mint amelyet a jogtalan támadás okozott volna 48. Az arányosság és szükségesség
egymástól való elválaszthatatlanságát jól példázza Tokaji Géza kijelentése is, mely szerint:
„nem szükséges az, ami nem felel meg a bizonyos mérvű arányosságnak” 49.
A jogalkotó azonban a 2012. évi C. törvényben sem legalizálta az ítélkezési gyakorlatot az
arányosság szerepeltetésével, amiből arra (is) lehet(ne) következtetni, hogy a védelmi
cselekmény egyetlen kritériuma a szükségesség. Ebből következően pedig nem lehet
egymáshoz viszonyítani a támadó által okozott és a védelmi cselekmény következtében beálló
körülményeket. Továbbmenve ekörben csak annak lehetne relevanciája, hogy az elhárító
magatartás kifejtésére szükség volt-e. Példának okáért a könnyű testi sértést megvalósító
személy életének kioltása egy gyenge fizikumú megtámadott által szükséges, de arányosnak
nem tekinthető abban az esetben ha támadás elhárítása másképp nem kivitelezhető.
Egyes szerzők azonban továbbra is azt vallják – megjegyzem helyesen –, hogy a törvényben ki
nem mondott arányosság túllépése a szükségesség keretét is túllépi, így annak vizsgálatakor
nem lehet eltekinteni az arányosság vizsgálatától.
Álláspontom szerint – osztva Mészáros Ádám véleményét50 – az felelne meg a jogállamiság
követelményének, és az jelente megnyugtató megoldást, ha az arányosság fogalma valamilyen
formában megjelenne a jogos védelem definíciójában. Az arányosság túllépése, ha nem
ijedtségből vagy menthető felindulásból származik, nem szolgálhat alapul a büntetőjogi
felelősség megállapítására, mert nincs olyan törvényi rendelkezés, amelynek hiánya ezt
megalapozná. Azaz, mivel a törvény nem követeli meg az arányosságot a jogos védelem
törvény szerinti fogalmában, ha a védekezés egyébként szükséges, de az arányosságot túllépi
úgy, hogy az nem ijedtségen vagy menthető felinduláson alapul, a jelenlegi szabályozás szerint
a túllépőt fel kellene menteni, mivel a törvény csak a szükségességet követeli meg (ami
megvalósul), az arányosságot ellenben nem (aminek a túllépése következik be) 51.
Ebből következően minden egyes esetben a jogellenes támadás minősége, jellege, intenzitása
alapján határozható meg, milyen cselekvés az, amely annak elhárításához elengedhetetlen, és
egyúttal szükséges.52
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A joggyakorlat – álláspontom szerint még alakításra váró – válaszát az új Btk. jogos védelemre
vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban az Irányelv helyébe lépő 4/2013. BJE határozat
rögzíti, mikor kimondja, hogy az Irányelvben az arányossággal kapcsolatban kifejtettek a
továbbiakban nem alkalmazhatók. Meghaladottá vált ugyanis annak vizsgálata, hogy „az
elhárító magatartás nem idézett-e elő aránytalanul nagyobb sérelmet, mint amelyet a jogtalan
támadás okozott volna”53. Ennek az elvárásnak törvényi alapja korábban is hiányzott, a hatályos
szabályozás, pedig tudatosan mellőzte az arányosság fogalmának megjelenítését. Az
előzőekben kifejtettekből következik, hogy a meg nem jelenített fogalom a szükségesség
kritériumából vezethető le, s csak azon belül bír jelentőséggel.
Az arányosságot is érintő és a téma kapcsán rendkívül fontos eleme a szabályozásnak az
újonnan beemelt rendelkezés a 22.§ (2) bekezdésében, mely egy megdönthetetlen törvényi
vélelmet állít fel, tovább bővítve a jogos védelmi helyzetben cselekvő mozgásterét.
A jelenleg hatályos Btk. 22.§ (2) bekezdése szerint 54
„A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult
volna, ha
a) azt személy ellen
aa) éjjel,
ab) fegyveresen,
ac) felfegyverkezve vagy
ad) csoportosan
követik el,
b) az a lakásba
ba) éjjel,
bb) fegyveresen,
bc) felfegyverkezve vagy
bd) csoportosan
történő jogtalan behatolás, vagy
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.”
Ezen törvényi vélelemmel a jogszabályi rendelkezés megteremti az egyébként expressis verbis
ki sem mondott arányossági követelmény bizonyos körülmények között történő figyelmen
kívül hagyásának lehetőségét, meghaladva egyúttal a jogos védelem megállapíthatóságához
megkövetelt szükségességet.
A 22. § (2) bekezdésében modellezett esetekben ugyanis a jogalkotó az erőszakos
bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés biztosítására a jogos védelmi helyzetet
kiszélesítette, és a támadás irányultságára, idejére, módjára, körülményeire tekintettel törvényi
vélelmet állított fel arra, miszerint az a)-c) pontokban megkívánt feltételek mellett a támadást
a védekező élete ellen irányultnak kell tekinteni. A jogalkotó a jogellenes cselekmények
sértettjeinek helyzetét figyelembe véve értékelte azt, hogy a jogtalanul megtámadottak a
támadóhoz képest többszörös hátrányban vannak, mert a támadó dönti el a támadás célját,
helyét, idejét, módját. A védekezőt mindez felkészületlenül éri, és ezért az esetek többségében
kiszolgáltatott helyzetben van. Ellenszegülésének sikere is kétséges, sőt olykor kimenetele
csupán a véletlenen, szerencsén múlik. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a
jogtalan támadás éjjel, felfegyverkezve, fegyveresen vagy létszámfölényben levő támadók által
történik.
Vagyis a jogtalan támadás élet elleni támadássá nyilvánítása jogszerűvé teszi az élet kioltásával
járó magatartást akkor is, ha a konkrét helyzet ilyen elhárítást nem tett szükségessé.
53
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Ezen rendelkezésével a jogalkotó a jogalkalmazónak nem enged teret az esemény valamennyi
részletére kiterjedő értékelésére, így az arányosság kérdésére, vagy az ijedtség vagy menthető
felindulás jelenlétének megállapítására vagy annak hiányára. Ez a mérlegelési jogkört elvonó
korlát, mesterségesen kiszakít olyan, az élet által generált sokféle helyzeteket, amelyek
megnyugtatóan csak egyedi, több szempontot mérlegelő, szubjektív tényállási elemeket is
figyelembe vevő vizsgálattal lennének megítélhetőek55. Így például, ha csoportosan támadnak
jogellenesen egy személy ellen, a támadást a bírónak úgy kell tekinteni, mintha a csoportosan
elkövetett jogtalan támadás a megtámadott élete ellen is irányult volna.
Kibontva az előző mondat szerinti esetet, elképzelhető olyan – nagyon is életszerű – helyzet,
amikor úgy történik jogellenes támadás, hogy egy társaság két tagja kezdeményez lökdösődést,
amely bántalmazásba fordul át, melynél a megtámadott csak könnyű sérülést szenved el, míg a
támadó csoportból valaki(k) részesként, akár felbujtóként, akár pszichikai bűnsegédként a
bántalmazó magatartáshoz nyújtanak segítséget, melynek következtében a csoportos elkövetés
fennáll. Fenti okfejtésből egyértelműen az világlik ki, hogy az új Btk. jogos védelmet rögzítő
rendelkezése a feltételek megvalósulásakor a körülmények objektivizálásával válaszol,
megerősítve a „támadó viseli annak kockázatát” elvet.
Egyes szerzők szerint a bírói mérlegelés ilyen mérvű – a 22.§ (2) bekezdésből fakadó –elvonása
nemcsak igazságtalan, de alapvető jogelvekkel is ellentétes, és az kényszerű döntésekhez
vezethet, hiszen az adott esetben aránytalan védekezés a törvény erejénél fogva megengedett,
Tóth Mihály egészen addig ment, hogy kimondja a jogalkotó ezen passzussal generális
felhatalmazást ad az ölésre, hiszen írásában rávilágít arra, hogy bizonyos objektív körülmények
igazolhatósága elegendő ahhoz, hogy a jogosult „törvényesített feltételezései” alapot adjanak
az élet kioltására is56, míg más szerzők a kvázi halálbüntetés törvényi lehetőségét emlegetik.
Továbbmenve, az egyes – vélelemmel érintett – eseteket vizsgálva, – a jogos védelem
határainak kiszélesítését eredményezve – már az is rögzíthető, hogy a jogtalan támadás
terminológiája összemosódik a jogtalan behatolás fogalmával akkor, mikor utóbbit
támadásként „aposztrofálva” megteremti a jogos védelmi helyzetet és a korlátlan cselekvés
lehetőségét. A törvény itt nem kívánja meg, hogy a jogellenes támadás konkrétan személy,
javak ellen intézett legyen vagy közvetlenül fenyegető magatartásban nyilvánuljon meg, hanem
a „támadást” már egy megelőző fázisban egy behatolás realizálásához kötött elkövetéssel
minősíti. Fontos elem ekörben, hogy a bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás
csak akkor alapozza meg az élet kioltására irányuló jogtalan támadást, ha a bekerített helyen
minden esetben lakás is van 57. Fentiekből következően atipikusan már a jogtalan behatolás
felsorolt módjai is olyan kiélezett jogos védelmi helyzetet teremtenek, amelyben a megtámadott
az elhárító magatartását tekintve korlátlanul cselekedhet.58
Így a pusztán vagyoni javak szerzésének célzatával behatoló életének kioltása felveti az ember
sérthetetlen és elidegeníthetetlen élethez való alapvető jogának sérelmét, és annak a szintén
alaptörvényben foglalt jogos védelemhez való jognak történő alávetését. Továbbvezetve a
gondolatmenetet ilyen esetekben a törvényi vélelem hiányában a védekező nem ipso iure lenne
elzárva a lehető legnagyobb szabadsággal történő védekezéstől, hiszen az ilyen behatolással
összefüggő esetekben legtöbbször felmerülő ijedtség vagy menthető felindulás – vagyis az
akarati, felismerési képességet kizáró tudatzavar – a Btk. 22.§ (3) bekezdése szerint korlátlanná
teheti a védekező magatartást elegendő biztosítékot teremtve – és nem korlátlan válaszcsapást
– a védekező oldalán.
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Összegzés
A jogos védelem fent vázolt – a jogintézmény határait a megtámadott oldalán jelentősen
kibővítő – rendelkezéseire a joggyakorlat úgy reagált, hogy a korábbi 15. számú irányelv
alkalmazását a Kúria a 3/2013. BJE határozatával megszüntette és helyette a 2013. július 8.
napján tartott ülésen hozott – korábbiakban már hivatkozott – 4/2013. BJE határozatot rendelte
az ítélkezési tevékenység keretében alkalmazni, rögzítve azon álláspontját, hogy az élet és testi
épség büntetőjogi védelméről szóló Irányelvének a jogos védelem kérdéseit tárgyaló III. része
– alapvetően a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2013. év július hó 1. napján
történt hatályba lépésére tekintettel – újjáalkotásra szorul.
Amellett azonban, hogy jogegységi döntésében a jogos védelem kapcsán annak értelmezését a
korábbi gyakorlatból igyekszik átmenteni, és kinyilvánítja az arányosság kritériumához kötött
elhárító magatartás arányosságtól való megfosztásának tényét, nem teremt jogi garanciákat a
bírói mérlegelés javára a Btk. 22.§ (2) bekezdése kapcsán.
A tanulmány elején idézett 18. századi angol bíró, Edward Willes szavai úgy tűnik nem állnak
messze a valóságtól, a jogos védelemhez való jog alaptörvényi szintre emelése és komoly
falakkal történő körülbástyázása, bizonyos esetekben történő korlátlan alkalmazása azonban a
társadalom oldaláról önmérsékletet és fegyelmezettséget követel.
A bevezetett szabályok alkalmazóinak konkrét élethelyzetek felmerülésekor a meghagyott
mérlegelés keretei között lesz majd lehetőségük a jogalkotás lazítására és finomítására, azonban
ennek bekövetkezéséig bizonyosak lehetünk abban, hogy az élet produkál majd élethelyzeteket
a jogos védelem köréből, melyek hallatni fogják majd hangjukat a szakmai körökben és a
sajtóban is.
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Fedor Anett: Jogalkotás és jogalkalmazás a kiemelt jelentőségű büntetőügyek tükrében
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Kardos Sándor egyetemi docens
I. Bevezetés
Büntetőeljárási törvényünk [1998. évi XIX. törvény (Be.)] legújabb, a kiemelt jelentőségű
ügyekre vonatkozó külön eljárása büntetőeljárási rendszerünk olyan új jogintézménye, mely
meghatározott bűncselekményekre nézve az időszerű procedúra érdekében speciális, az
általános normától jelentősen eltérő szabályokat határoz meg a teljes pervitel során. A Be. új
fejezetének hatályba lépése óta viszonylag rövid idő telt el, ám a rendelkezések bevezetésük
óta több ízben módosultak és alkotmányossági, jogértelmezési kérdéseket vettnek fel, így a
szabályok gyakorlatban történő érvényesülésének vizsgálatát, az esetleges alkalmazási
dilemmák feltárását a hatályba lépés óta eltel rövid időt követően is indokoltnak tartom.
Különösen fontos ez tekintettel arra, hogy a kiemelt jelentőségű ügyek alapvetően kiemelt
tárgyi súlyúak és rendszerint a közvélemény érdeklősére is számot tartanak.
II. A külön eljárás szabályainak alakulása a hatályos normáig
A Be. kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó szabályait 2011. július 12. napján kihirdetett az
egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
LXXXIX. törvény vezette be 2011. július 13-i hatállyal. E szabályok jelentősége a tekintetben
kétségtelen, hogy bár korábban is léteztek - társadalomra veszélyességükre, valamint törvényi
büntetési tételükre figyelemmel - „kiemelt” jellegű ügyek, melyek megkülönböztetett jellege a
hatásköri szabályokban és a soron kívüli eljárás előírásában nyilvánult meg, az ilyenfajta
ügyeknek az eljárási törvényen belüli elkülönült módon történő szabályozására korábban
azonban nem került sor.
Az új külön eljárást beiktató törvény előzményeként az Országgyűlésnek 2011. június 14-én
benyújtott, T/3522. számot viselő törvényjavaslat eredeti szövegét számos szakmai kritika érte.
A kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó szabályok tekintetében a bírálók, köztük elméleti
szakemberek és jogalkalmazók részéről alkotmányossági és büntetőeljárási aggályok egyaránt
felmerültek, az Alkotmánnyal, az Alaptörvénnyel és az Emberi Jogok Európai Egyezményével
is ellentétesnek találtak több rendelkezést. Rendkívüli módon még a Legfelsőbb Bíróság
Büntető Kollégiuma is közzétett egy véleményt 1a törvényjavaslattal kapcsolatban, melyben
részletesen vizsgálta annak alkotmányellenesnek tűnő és a büntetőeljárás szakmai szabályaival
ellentétes rendelkezéseit. A törvényhozó végül jelentős mértékben megváltoztatta a törvény
eredeti szövegét és az új külön eljárásra vonatkozó szabályok számos módosulás után léptek
hatályba.
Az új rendelkezések hatályba lépését követően az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság
Elnökének a kollégiumi vélemény alapján született indítványa - valamint további négy
indítvány - folytán hozta meg a 166/2011. (XII. 20.) számú határozatát, melyben az új külön
eljárás szabályai közül az illetékességre 2, valamit az őrizetbe vételre3 vonatkozókat
alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette. 2011. december 31-i hatállyal a 2011.
évi CCV. törvény a sértett felszólalására vonatkozó rendelkezésekkel 4 egészítette ki a Be.
kiemelt jelentőségű ügyekről szóló XXVIII/A. Fejezetét. Az új külön eljárás szabályai azonban
A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának véleménye a T/3522. számú, az egyes eljárási és az
igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról.
2
Be. 17.§-ának (9) bekezdése
3
Be. 554/G.§
4
Be. 55/O.§
1

193

194

ezt követően is több alkalommal módosultak, így 2012. január 1-től a 2011. évi CCI. törvény
hatályon kívül helyezte a gyanúsított kihallgatására vonatkozó rendelkezéseit5, a 2011. évi CL.
és 2011. évi CCX. törvények az 554/B.§-ában meghatározott kiemelt jelentőségű ügyek körét
változtatták meg, a 2012. évi CXVII. törvény a tárgyalási időközt két hónapról három hónapra
emelte. A 2012. évi CCXXIII. törvény pedig a 2012. évi C. törvény (Btk.) hatályba lépésére
tekintettel szükségszerűen módosította a kiemelt jelentőségű ügyek csoportjába tartozó
bűncselekmények megjelölését, valamint a 2013. szeptember 1. napjától hatályos 2013. évi
CXII. törvény egyes bűncselekményeket kivett a kiemelt ügyek köréből.
Az új, szám szerint kilencedik külön eljárás bevezetésével a Be. egyes bűncselekményeket
kiemelt jelentőségű ügynek nyilvánított, melyek körét taxatív módon határozta meg. A kiemelt
jelentőségű ügyek felsorolása a fent megjelölt törvényekkel az 1978. évi IV. törvény (régi Btk.)
módosítása6, az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének
kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények
üldözéséről szóló 2011. évi CCX. törvény megszületése, a Btk. 2012. január 1-vel történő
hatálybalépése, valamint a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvény megalkotása folytán több
változáson ment keresztül. A módosulások a következők szerint foglalhatók össze: 1. Kiemelt
üggyé vált a költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, ugyanakkor
elhagyásra került a felsorolásból a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, a különösen
nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás, a munkáltatással
összefüggésben elkövetett adócsalás és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése bűncselekményekre történő utalás; 2. Az el nem évülő bűncselekmények körének
részletes meghatározása megtörtént; 3. Beiktatásra került a 2011. évi CCX. törvényben
meghatározott kommunista bűncselekményekre történő utalás; 4. A közélet és nemzetközi
közélet tisztasága elleni bűncselekmények helyett a korrupciós bűncselekmények elnevezés,
valamint a Btk. szerinti tényállás elnevezések és törvényhely megjelölések alkalmazása került
bevezetése; 5. A korrupciós bűncselekmények elkövetői köre kibővült a nemzetiségi szószóló
személyével; 6. Kikerült a felsorolásból a különösen nagy értékre, kárt, hátrányt okozva, illetve
különösen jelentős értékre, kárt, hátrányt okozva elkövetett vagyon elleni bűncselekmények
köre; 7. A felsorolásból hatályon kívül helyezés folytán kikerültek a gazdasági
bűncselekmények, azaz a csődbűncselekmény súlyosabban minősülő esete, a versenyt
korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban, a pénzmosás és a
költségvetési csalás súlyosabban minősülő esetei.
A kiemelt jelentőségű ügyek taxatív csoportjába mind a védett jogi tárgyat, mind a társadalomra
veszélyességet, a büntetési tételeket tekintve, meglehetősen eltérő bűncselekmények kerültek
kiválasztásra, az eredeti törvény szerint tehát sokféle, nagyszámú bűncselekmény szerepelt e
körben. Az ügyek széles köre azonban rendkívül megnehezítette a kötött, rövid határidőkre és
soron kívüli eljárás kötelezettségére tekintettel különösen a törvényszékek 7 elsőfokú, de a
fellebbviteli bíróságok ítélkezését is, ezért feltétlen indokolt volt a jogszabály módosítása,
hiszen ahogyan a 2013. évi CXII. törvény indokolásában olvashatjuk: „Célszerű pusztán a
legindokoltabb esetekben kiemelt jelentőségűvé tenni az ügyeket.” 8 A módosítások után
lényegesen szűkült a kiemelt jelentőségű ügyek köre, és megállapítható, hogy már valóban a
kiemelt tárgyi súlyú, nagy társadalmi jelentőségű, a társadalom által is figyelemmel kísért
bűncselekmények tartoznak a külön eljárás hatálya alá. Az kétségkívül megállapítható, hogy a
kiemelt jelentőségűként definiált ügyek köre a törvénymódosítások révén nagymértékben
Be. 554/J.§
2011. évi LXIII. törvény
7
„A kiemelt ügyek széles köre azt eredményezte, hogy a törvényszékek hatáskörébe tartozó bűncselekmények
jelentős részét ezek teszik ki.”(A 2013. évi CXII. törvény részletes indokolása a 2.§-hoz)
8
A 2013. évi CXII. törvény részletes indokolása a 2.§-hoz.
5
6
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szűkült, ugyanakkor az ide tartozó tényállások köre még mindig heterogén képet mutat, hiszen
találunk köztük hivatali bűncselekményt, korrupciós bűncselekményeket, szervezett
bűnözéshez kapcsolódó, el nem évülő és kommunista bűncselekményeket is.
A kiemelt jelentőségű ügyeket az alábbi táblázat foglalja össze:
Be. §
554/B.§ a) pont

bűncselekmény
hivatali bűncselekmény:
hivatali visszaélés [Btk. 305.§]
554/B.§ ba) pont korrupciós bűncselekmények:
- hivatali vesztegetés elfogadása [Btk.
294.§ (2) és (3) bekezdés
vesztegetés
feljelentésének
elmulasztása [Btk. 297.§]
- befolyással üzérkedés [Btk. 299300.§]

speciális alany
-

a
helyi
önkormányzat
képviselő-testületének tagja,
polgármestere,
alpolgármestere, képviselőtestület hivatalának vezető
beosztású
dolgozója,
országgyűlési
képviselő,
nemzetiségi szószóló, állami
vezető
554/B.§ bb) pont korrupciós bűncselekmények:
a központi költségvetési szerv,
- hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. a központi államigazgatási
294.§ (2) és (3) bekezdés
szerv, illetve ezek területi
vesztegetés
feljelentésének szerveinek vezető beosztású
elmulasztása [Btk. 297.§]
dolgozója
- befolyással üzérkedés [Btk. 299300.§]
554/B.§ c) pont - a külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet
végző
személlyel
kapcsolatban
elkövetett vesztegetés [Btk. 290.§ (4)
bekezdés]
- a külföldi gazdálkodó szervezet
részére vagy érdekében tevékenységet
végző személy által elkövetett
vesztegetés elfogadása [Btk. 291.§ (4)
bekezdés]
- a külföldi hivatalos személy
működésével kapcsolatban elkövetett
hivatali vesztegetés [Btk. 293.§ (3)
bekezdés]
- a külföldi hivatalos személy által
elkövetett
hivatali
vesztegetés
elfogadása [Btk. 294.§ (4) bekezdés]
- a külföldi gazdálkodó szervezet
részére vagy érdekében tevékenységet
végző
személlyel
kapcsolatban
elkövetett befolyás vásárlása [Btk.
298.§ (2) bekezdés]
- a külföldi hivatalos személlyel
kapcsolatban elkövetett
befolyás
vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés]
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554/B.§ d) pont
554/B.§ e) pont
554/B.§ g) pont

554/B. § h) pont
554/B.§ i) pont

- a külföldi hivatalos személlyel
kapcsolatban elkövetett befolyással
üzérkedés [Btk. 299.§ (3) bekezdés
közbiztonság elleni bűncselekmény:
bűnszervezetben részvétel bűntette
[Btk. 321.§]
bűnszervezetben elkövetett bármely
bűncselekmény [Btk. 459.§ 1. pont]
azok a bűncselekmények, amelyek
büntethetősége a Btk. 26.§ (3)
bekezdése alapján nem évül el:
- az emberiség elleni bűncselekmények
(Btk. XIII. Fejezet 142.§ - 145.§)
- háborús bűncselekmények (Btk.
XIV. Fejezet 146:§ - 159.§)
az
életfogytig
tartó
szabadságvesztéssel is büntethető
bűncselekmények
a 2011. évi CCX. törvényben
meghatározott nemzetközi jog szerint
el nem évülő bűncselekmények
a 2011. évi CCX. törvényben
meghatározott
kommunista
bűncselekmények

-

-

-

-

III. Néhány speciális szabály a kiemelt jelentőségű ügyekben
1. Soronkívüliség
A külön eljárások azok az eljárások, amelyek a nyomozás és a bírósági eljárás szabályai
tekintetében eltérnek az általános szabályoktól, és ahogyan a Be. többi külön eljárása esetén, a
jelen tanulmány tárgyát képező esetében is az általános eljárási szabályokat a Be. külön
fejezetének speciális rendelkezéseinek érvényesülését biztosítva kell alkalmazni. Ezen eltérő
procedúra kialakítására az anyagi büntetőjogban nem létező, a korábban részletezettek szerint
meghatározott kiemelt jelentőségű ügyek fogalmának büntetőeljárási törvényben történő
megalkotásával, a bizonyítás körében, kötöttebb, szigorúbb szabályok bevezetésével került sor,
az ítélkezés időszerűségi követelményének fokozottabb érvényre juttatása érdekében. Ennek
jegyében a korábban kiemelt jelleggel bíró bűncselekmények mintájára az új jogintézmény
esetében is a speciális rendelkezések között előírásként megjelent a soron kívüli eljárás
kötelezettsége, ugyanakkor a kiemelt jelentőségű ügyek vonatkozásában a büntetőeljárási
törvény általános szabályai között a Be. 64/A.§-a is tartalmazta a soronkívüliség
követelményét. Ezen a kettős szabályozáson változtatott a 2013. évi CXII. törvény 2.§-ának (3)
bekezdése, melynek nyomán a Be. 64/A. §-ában 2013. szeptember 1-jei hatállyal egységesen
került szabályozásra a büntetőeljárások, így a kiemelt jelentőségű ügyek miatti eljárások
soronkívülisége.9 Az egységes szabályozást megelőzően problémaként merült fel, hogy a
Be. 64/A.§ (1) „A büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni a következő esetekben: a) ha a terhelt előzetes
letartóztatásban van, b) a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni
bűncselekmény (Btk. XV. Fejezet) miatt, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (Btk.
XIX. Fejezet) miatt vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, ha a kiskorú sértett érdeke – így
különösen akkor, ha a sértett testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését a bűncselekmény jelentősen veszélyeztette,
9
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soronkívüliség alá tartozó ügyek között a törvény sorrendet nem írt elő, így kérdéses volt a
helyes eljárás a soronkívüliségi okok halmozódása esetén, így például abban az esetben is, ha
a kiemelt jelentőségű ügy adott esetben más okból is soron kívülinek minősült, vagy ha a
kiemelt jelentőségű ügy kitűzése ütközött más okból soron kívüli nem kiemelt büntetőügy
kitűzésével. A probléma megoldásában a Kúria Büntető Kollégiuma a 97. számú véleményébe
foglalt értelmezésével segített.10 A jogalkalmazási kérdés azonban csak az új egységes
szabályozással oldódott meg, hiszen a jogalkotó a Be. 64/A.§-ában foglaltakkal „erősorrendet”
állított fel a soron kívüliségi okok között, mivel az (1) bekezdés szerinti felsorolás sorrendje, a
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott, többek között a kiemelt jelentőségű ügyek miatti
eljárások lefolytatása esetén pedig az ügyek érkezésének időpontja az irányadó a büntetőügyek
intézésénél. A törvénymódosítással a Be. XXVIII/A. Fejezetében a külön eljárás
soronkívüliségével összefüggésben az az előírás maradt, miszerint az eljárás soronkívüliségét
annak minden résztvevője saját eszközeivel köteles biztosítani. 11 A törvényszövegből kitűnően
tehát nem csak a hatóság részéről áll fenn kötelezettség, hanem az eljárás minden résztvevője többek között a terhelt és a védő – részéről is. A rendelkezés az eljárás nem hatósági résztvevőit
is kötelezi, ugyanakkor nem biztosít olyan eszközöket, amelyekkel befolyásolni lehet a
résztvevők normakövetését, vagy amelyekkel a hatóság szankcionálni tudja a magánszemélyek
mulasztását. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a Be. 554/C.§-ában foglalt rendelkezést
pusztán célkitűzésnek tekinti, „[…] mivel semmiféle konkrét feladat, határidő, szankció stb.
nem kapcsolódik hozzá”.12 Felmerül, hogy az eljárás soronkívüliségének a biztosítása az
ügyben eljáró hatóságokon, és az ő kirendelésük alapján eljáró személyek kivételével az eljárás
többi résztvevőjétől elvárható-e, hiszen ha bűnüldözési, hatósági feladatnak tekintjük ezt az
elvárást, kötelességet, érvényesülni tud-e a Be. 1.§-ában rögzített eljárási feladatok
megoszlásának alkotmányosan védett elve, a védelemhez való jog, a terhelt szempontjából
megközelítve a kérdést, a Be. 8.§-ában szabályozott önvádra kötelezés tilalmába ütközik-e a
szóban forgó rendelkezés. A soron kívüli elintézési követelmény és ezzel összefüggésben a
büntetőeljárás résztvevőinek szerepe tekintetében tehát kétségkívül szükségesnek mutatkozik a
szabályozás büntetőeljárási alapelveknek való megfelelésének, büntetőeljárási rendszerünkbe
történő illeszkedésének vizsgálata. Megfontolandó emellett az Országos Bírósági Hivatal
Elnökének 2013. október 25. napján kelt, az új büntetőeljárási törvény koncepciójáról szóló
kormányhatározat tervezetéhez készített előterjesztésében13 az „Egyéb észrevételek” között
olvasható megjegyzése: „Indokolt redukálni a soron kívüli ügyek eseteit. A jelenlegi
szabályozás mellett a soron kívüliség diszfunkcionálissá vált, a ténylegesen sürgős elbírálást
igénylő esetekben sem tartható a soron kívüli ügyintézés. A soron kívüliség csak akkor töltheti
illetve ha a terhelt az eljárás lefolytatásakor is ellátja a sértett nevelését, felügyeletét vagy gondozását, vagy
egyébként is a sértett környezetében él – a büntetőeljárás mielőbbi befejezését indokolja, c) a megismételt
eljárásban (XVI. Fejezet), d) ha a terhelttel szemben távoltartást rendeltek el (138/A.§ és 138/B.§), ha a terhelt
mentelmi jogát, illetve diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló más mentességet felfüggesztették (XXVIII.
Fejezet), kiemelt jelentőségű ügyben (XXVIII/A.§), a 408.§ (1) bekezdés e) pontja alapján előterjesztett perújítási
indítvány alapján elrendelt perújítási eljárásban, továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozata vagy
a bíróság elnöknek rendelkezése alapján.” (2) „Az eljárás soron kívüli lefolytatása során az (1) bekezdés szerinti
sorrendet kell figyelembe venni azzal, hogy a d) pontban meghatározott eljárások lefolytatásának sorrendjét az
ügyek érkezésének időpontja határozza meg.”
10
„Amennyiben több törvényes soronkívüliséget előíró ok verseng egymással, a XXVIII/A.§ Fejezet szerint
soronkívüliséget élvező ügyek más soron kívüli ügyeket megelőznek…”, „A kiemelt jelentőségű ügyekre törvény
által előírt soronkívüliségen belül is, az elintézés sorrendjében megelőzi a többit az az ügy, amelyben a terhelt
előzetes letartóztatásban van.”
11
Be. 554/C.§
12
166/2011. (XII. 20.) AB határozat indokolása III. rész 6. pont
13
30237-32/2013. OBH Előterjesztés az új büntetőeljárási törvény koncepciójáról szóló kormányhatározat
tervezetéhez
http://www.birosag.hu/media/aktualis/koncepcionalis-javaslatok-az-uj-buntetoeljarasi-kodexhez
(letöltés ideje: 2013. október 28.)
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be szerepét, ha kivételes előírás marad, ellenkező esetben a soron kívüli ügyek sorban állása
miatt a valóban haladéktalan ügyintézést igénylő ügyek nem bírálhatóak el időszerűen.”
2. A felek általi kihallgatás
A bizonyítási eljárás során folytatott kihallgatások vonatkozásában a Be-nek az elsőfokú
bírósági tárgyalást szabályozó fejezetében a 295.§-ban14 megállapított, az általános
előírásokhoz képest kivételt jelentő rendelkezése található, amely az angolszász jogrendszerből
ismert ügyféli bizonyítást teszi lehetővé, azaz - a tanács elnökének döntése alapján - a tanúnak
az ügyész, a vádlott és a védő általi kihallgatási lehetőségét biztosítja. Ez a jogrendszerünkben
kivételes kihallgatási lehetőség a kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó eljárásban mintegy
főszabállyá vált, hiszen a Be. 554/M. és 554/N.§-aiban foglaltak szerint a tanú és a vádlott felé
nem a tanács elnöke és a bíróság tagjai tehetnek fel először, minden eljárásban résztvevőt
megelőzően kérdéseket a kihallgatás során, hanem a hivatkozott paragrafusokban
meghatározott sorrendben zajlik a bizonyítás felvétele. A felek általi kihallgatás azonban nem
előzmények nélküli a magyar jogrendszerben, hiszen már az 1896. évi XXXIII. törvénycikk, a
bűnvádi perrendtartás (Bp.) fakultatív jelleggel lehetővé tette, hogy „a tanukat és a szakértőket
első sorban a felek képviselői” (Bp. 308.§) hallgassák ki. A Bp-t követően a hazai jogfejlődés
során a Be. törvénytervezeti változatában a jogalkotói elképzelés szerint a felek általi
kikérdezés vált volna kötelezővé, azonban a Be. későbbi módosításai (2002. évi I. törvény,
2003. évi II. törvény, 2006. évi LI. törvény) folytán a felek általi kihallgatás rendje fakultatív
maradt. A Bp. ismertetett és a jelenleg hatályos általános eljárási rendelkezéseket
összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy újjá éledt a több mint száz éves szabályozás, valamint
a 2011. évi LXXXIX. törvénnyel a kiemelt jelentőségű ügyek esetében a Be. eredeti
változatában rögzített elképzelés tért vissza.
A kiemelt jelentőségű ügyek egyik kardinális szabálycsoportját a vádlott kihallgatására
vonatkozó, az általánostól jelentős formában eltérő normák alkotják. A törvényi rendelkezés
szerint a Be. 289.§ (2) bekezdésében írt figyelmeztetést követően, ha a vádlott vallomást kíván
tenni, a vádra vonatkozó, a védekezést is magában foglaló vallomását összefüggően adhatja
elő. Ezt követően az ügyész, a védő, majd a tanács elnöke, a bíróság tagjai, végül a sértett, a
magánfél, valamint az őt érintő körben az egyéb érdekelt és a szakértő tehet fel kérdéseket. 15 A
törvényi figyelmeztetést a tanács elnöke, illetve az eljáró bíró eszközli, a kihallgatás ezen
érdemi része, mely eljárási szabályainak megszegése akár a bizonyíték felhasználását is
érintheti, a kiemelt jelentőségű ügyben is a bíró „kezében”, irányításában marad.
A Be. 554/N.§ értelmében a bíró által végzendő törvényi figyelmeztetéseket követően, ha a
tanú vallomástételének nincs akadálya, a tanút az hallgatja ki, aki a kihallgatását indítványozta.
Ezután a tanúhoz a másik fél és a vádlott, majd a tanács elnöke, a bíróság tagjai, a sértett és a
magánfél kérdéseket intézhet. A vádlotti kihallgatáshoz hasonlóan, a tanú jogait és kötelességeit
magában foglaló figyelmeztetéseket, a tanúvallomás-tételi akadályok tisztázását, a hamis
tanúzás következményeire történt figyelmeztetést a tanács elnökének, illetve az eljáró bírónak
kell elvégeznie. E figyelmeztetés után kerül sor az indítványozó fél általi tanúkihallgatásra.

Be. 295.§ (1) „Az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára a tanács elnöke engedélyezheti, hogy a tanút
először az ügyész és a védő kérdések feltevésével hallgassa ki.
15
Ld. Be. 544/M.§ A terheltet a tárgyaláson történő kihallgatása esetén az általános szabályok szerint kell
figyelmeztetni a hallgatás jogára, valamint a tárgyaláson gyakorolható jogaira. A Be. 289.§ (1) bekezdése rögzíti,
hogy a vádlott kihallgatására a 117.§ (2)-(5) bekezdését és a 118.§ rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni. A (2) bekezdés értelmében a tanács elnöke a 117.§ (2) bekezdésében foglaltakon
kívül a vádlottat figyelmeztetni arra, hogy a bizonyítási eljárás során kihallgatottakhoz kérdéseket intézhet,
indítványokat és észrevételeket tehet. A figyelmeztetés kiterjed arra is, hogy ha a vádlott nem tesz vallomást, a
terheltként tett korábbi vallomása ismertethető vagy felolvasható.
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A bírói gyakorlat még nem sok esetben foglalt állást a kiemelt jelentőségű ügyekben
alkalmazandó különös eljárási szabályok vonatkozásában ám, több felsőbírósági eseti döntés 16
is született a tanúkihallgatást érintően. A hivatkozott ügyekben az ítélőtábla megállapította,
hogy az elsőfokú bíróságok megszegték a Be. 554/N.§ rendelkezéseit, azaz nem tartották be az
általánostól eltérő, a tanúkihallgatás terén előírt kikérdezési sorrendet. A másodfokú bíróság az
elkövetett eljárási hibát relatív eljárási szabálysértésként értékelte, mely nem járt az elsőfokú
ítéletek hatályon kívül helyezésével, viszont kifejtette, hogy az első kérdezés elvonásának joga,
ha nem is feltétlen eljárási szabálysértés, jelentéktelennek nem tekinthető. Emellett kiemelte
továbbá az ítélőtábla, hogy a bíróságnak a büntetőeljárás általános és részletszabályait is
feltétlen be kell tartania, azoktól sem pertaktikai, sem más okokból nem térhet el. Az ítélőtábla
döntéseitől függetlenül azonban természetesen elképzelhető olyan eset, amikor a téves sorrendű
bírói kihallgatásban megnyilvánuló perviteli hiba a bizonyítás törvényességét oly mértékben
sérti, hogy a bizonyíték felhasználásának kizárásával jár.
A kiemelt jelentőségű ügyekben folytatott bizonyítás, a vádlott, de különösen a tanú
kihallgatása felvetette annak kérdését a jogtudományban és a bírói gyakorlatban is, hogy a felek
általi kihallgatási rendszer valóban hatékony-e, a kívánt céllal ellentétben nem lassítja-e a
pereket érdemben. E kérdés elemzésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének az új büntetőeljárási törvény koncepciójáról szóló kormányhatározat
tervezetéhez készített korábban már hivatkozott előterjesztését, melynek 9. pontjában a kiemelt
jelentőségű ügyek vonatkozásában kifejti, hogy „[…] meg kell szüntetni a diszfunkcionális
külön eljárási szabályokat (pl. felek általi kihallgatás intézménye)”, hiszen: „A tapasztalatok
azt mutatják, hogy nem lettek sem gyorsabbak, sem pedig hatékonyabbak ettől a bírósági
eljárások.” Feltétlenül vizsgálni szükséges emellett az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban:
2013. évi CLXXXVI. törvény) 73.§-át, amely 2014. január 1-jével hatályon kívül helyezi
többek között a kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó speciális kihallgatási szabályokat (Be.
554/M. és 554/N.§), valamint ezen rendelkezéshez fűzött miniszteri indokolást17. Az indokolás
leszögezi ugyanis, hogy a bíróságok gyakorlati tapasztalatai alapján a kiemelt jelentőségű
ügyekben „a kihallgatás speciális szabályai nem gyorsítják, hanem éppen ellenkezőleg lassítják
a büntetőeljárásokat”. A kiemelt jelentőségű ügyekben alkalmazandó kihallgatási szabályok
hátrányaként a következőket sorolja fel a jogalkotó: a) Az időigényessége miatti
tervezhetetlenséget. b) A kikérdezésben kellő tapasztalattal nem rendelkező kérdező okozta
bíróságra háruló terhet, mely sok esetben azzal jár, hogy a koncepció nélküli kikérdezés után a
bírónak elölről kell kezdenie az érintetthez a kérdések feltevését. c) A tárgyalás vezetése és a
rendfenntartás tárgyalási időtartamot növelő hatását.
Véleményem szerint azonban a kérdéses személyi bizonyítás a vád és a védelem általi első
kérdezés, kihallgatás nem hátráltatja oly mértékben az eljárásokat, hogy azok időszerű
lefolytatását veszélyeztetné, azonban feltehetően nem is gyorsítja azokat. Ezen kérdésekre
azonban csak széles körben lefolytatott kutatás eredményeképpen kaphatnánk adatokkal
alátámasztott, megalapozott választ.
3. A poligráf alkalmazásának kérdése
A kiemelt jelentőségű ügyekben folytatandó tanúbizonyítás azonban nemcsak a felek általi
kihallgatási mód miatt sajátos, hanem a poligráf alkalmazása tekintetében is. A Be. 554/E.§-a
szerint kiemelt jelentőségű ügyben a tanú vallomása beleegyezése esetén poligráf
alkalmazásával vizsgálható. A poligráf alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdések
megválaszolása a Be. 554/E.§-ának beiktatása előtt sem volt könnyű, hiszen a rendelkezés
16
17

Pl.: Debreceni Ítélőtábla Bf.II.238/2012/8., Bf.II.207/2012/23., Bf.II.34/2012/3. számú ítéletek.
Forrás: Complex Jogtár Plusz.
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hatálybalépését megelőzően is kérdéses volt, hogy tanú lehet-e poligráfos vizsgálat alanya, ám
az új törvényhely megteremtése sem segíti a válaszadást, sőt további bizonytalanságot teremt.
2011 nyaráig a Be. nem rendelkezett kifejezetten a tanú poligráfos vizsgálatáról, ugyanakkor mint ahogyan a hatályos törvény sem - tiltó szabályt sem tartalmazott erre vonatkozóan. Az
általános - nyomozási - szabályok között a Be. 180.§-ának (2) bekezdése a gyanúsítotti
vallomás poligráfos ellenőrzésére ad lehetőséget, a gyanúsított beleegyezése esetére. Emellett
az Rtv. 41.§-a hatálybalépésétől kezdve tartalmazza azt a rendelkezést, hogy a rendőrség a
büntetőeljárásban vagy körözött személy felkutatásakor az ügyben érintettet, ha előzetesen
írásban hozzájárul, műszeres (poligráfos) vizsgálat alkalmazásával is ellenőrizheti. Ezen
rendelkezések következtében a jogalkalmazók körében a tanú, mint az ügyben érintett,
eljárásban résztvevő személy vallomásának poligfáros vizsgálati lehetősége tekintetében eltérő
álláspontok alakultak ki. Egyesek véleménye szerint mivel tiltó szabályt nem tartalmazott a Be.,
a tanút is alá lehetett vetni a poligráfos vizsgálatnak. Ezzel szemben a Legfőbb Ügyészség két
alkalommal is kifejtette, hogy kizártnak tekinti a poligráfos vizsgálatot a tanúk és a sértettek
esetében.18 Új helyzetet, de további jogalkalmazási nehézséget teremtett, hogy kiemelt
jelentőségű ügyekben lehetővé vált a tanú poligráfos vizsgálata.
A törvénymódosítás mögötti szándék vizsgálatakor juthatunk arra a következtetésre, hogy a
jogalkotó kifejezetten a kiemelt jelentőségű ügyekben kívánta lehetővé tenni a tanú poligráfos
vizsgálatát, és így erre más ügyekben nincs lehetőség, mert ha a tanú poligráfos vizsgálatát
általánossá kívánta volna tenni, akkor az általános szabályok, így a bizonyításra vonatkozó, a
tanú kihallgatásának szabályai közé iktatta volna be az új rendelkezést. Ezen álláspont esetében
azonban felmerül a kérdés, hogy mi indokolja a poligráf tanúvallomások esetén történő, a
kiemelt jelentőségű ügyek körén kívüli alkalmazásának tilalmát. A Legfelsőbb Bíróság Büntető
Kollégiuma19 a Be. 554/E.§-ával kapcsolatban megállapítja, hogy „A Be. a vallomás poligráfos
vizsgálatát jelenleg a terhelt esetében szabályozza, a tanúról nem szól. Nincs olyan szabály,
amely megtiltaná a tanú poligráfos vizsgálatát, ezért a rendelkezés felesleges.” A Legfelsőbb
Bíróság tehát feleslegesnek tartja az új rendelkezést, így ezen álláspont mentén figyelemmel a
Be. szabad bizonyítási rendszerére, arra a következtetésre is juthatunk, hogy az új szabállyal a
jogalkotó csupán megerősíteni kívánta a tanú poligráfos lehetőségének vizsgálatát. A Fővárosi
Ítélőtábla egyik végzésében is arra a következtetésre jut, hogy eljárási törvényünk a tanú
poligráfos vizsgálatát nem csupán a kiemelt jelentőségű ügyekben teszi lehetővé: a „[…] Be.
554/E.§ a kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályainál kifejezetten nevesíti a bizonyítási
eszközök körében a poligráf alkalmazását, mint a tanú vallomását vizsgáló eszközt. Ebből pedig
nem az következik, hogy a bizonyítási eszközként csupán ebben az ügykategóriában lenne
felhasználható, hiszen épp a korábbi büntetőeljárásokban elvégzett poligráfos vizsgálatokra
figyelemmel kerülhetett sor a Be. […] módosítására.”20 Ezen álláspontok mellett a Be. vitatott
szakaszához fűzött megjegyzés szerint „Az általános szabályok szerint csak az együttműködő
gyanúsított vallomását lehet poligráffal vizsgálni, a tanúk vallomását még beleegyezésük esetén
sem.”21 Nem könnyű így a poligráfos vizsgálat alanyi körének meghatározása, ám ezen a
bizonytalanságon segíthet a 2013. évi CLXXXVI. törvény, amelynek 2014. január 1. napján
történő hatályba lépésével, általános jelleggel beleegyezés esetén lehetővé válik a tanú
vallomásának poligráf alkalmazásával történő vizsgálata. A törvény indokolása szerint ugyanis
krimináltaktikai szempontok miatt szükséges az eljárási törvény ilyen módosítása, melynek
révén a tanúval szemben a poligráfos vizsgálat nem csak kiemelt jelentőségű ügyben
A Legfőbb Ügyészség Nyomozásfelügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya által 2005 júliusában kiadott
NF.3797/2005/10-1. számú állásfoglalás és az Ig.404/2009. Lef. Ü. számon kiadott emlékeztető.
19
A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának véleménye a T/3522. számú, az egyes eljárási és az
igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról.
20
Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.82/2012/9. számú végzése.
21
Miniszteri indokolás. Forrás: Complex Jogtár Plusz.
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alkalmazható. A korábbi törvénymódosítás vonatkozásában tehát ezen indokolás alapján is arra
a következtetésre jutunk, hogy a jogalkotó korábban kifejezetten a kiemelt jelentőségű
ügyekben kívánta lehetővé tenni a tanú poligráfos vizsgálatát a külön eljárás bevezetésekor. A
Be. csupán a fiatalkorú gyanúsított esetében zárja ki a poligráfos vizsgálat elvégzésének
lehetőségét, így felmerül a kérdés, hogy az elvégezhető-e fiatalkorú tanú esetén. Erre a kérdésre
is választ ad az említett törvény, mely a tizennyolcadik életévét meg nem haladott tanú esetén
kizárja a poligráf alkalmazását.
IV. Záró gondolatok
Láthatjuk, hogy az vizsgált új jogintézmény érdemi újdonságokat vezetett be az eljárásba,
különösen a bizonyítás terén. Nem vitás, hogy a jogalkotó célja az eljárás gyorsítása, a
bizonyítás résztvevői indokolatlan mulasztásának visszaszorítása, az ítélkezés időszerűségének
javítása volt. A kiemelt jelentőségű ügyekben folytatott bizonyítás, a vádlott, de különösen a
tanú kihallgatása felvetette annak kérdését a jogtudományban és a bírói gyakorlatban is, hogy
a felek általi kihallgatási rendszer valóban hatékony-e, a kívánt céllal ellentétben nem lassítjae a pereket érdemben. Amint már említettem véleményem szerint a kérdéses személyi
bizonyítás a vád és a védelem általi első kérdezés, kihallgatás nem hátráltatja oly mértékben az
eljárásokat, hogy azok időszerű lefolytatását veszélyeztetné, azonban feltehetően nem is
gyorsítja azokat. Ezen kérdésekre azonban csak széles körben lefolytatott kutatás
eredményeképpen kaphatnánk adatokkal alátámasztott, megalapozott választ. Az időszerűség
vizsgálata mellett azonban - figyelemmel a felek általi kikérdezés elsődleges céljára, azaz a
bírói pártatlanság elvének erősítésére is - elengedhetetlen a hatályos eljárási törvényben
észlelhető azon koherencia zavar elemzése, amely a Be. 1.§-ában megfogalmazott
funkciómegosztás elvének, a Be. 4.§ (1) bekezdésében rögzített vádlói bizonyítási tehernek,
valamint a Be. 75.§ (1) bekezdésében szabályozott a bírói szerepkört meghatározó tényállás
felderítési kötelezettségnek együttes jelenléte és kívánalma okoz. A funkciómegosztás elvével
kapcsolatban felmerülő ellentmondások feloldása kétség kívül koncepcionális kérdés,
mintahogyan a kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó külön eljárási szabályok léte is ilyen
módon közelíthető meg. Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke az új büntetőeljárási törvény
koncepciójáról szóló kormányhatározat tervezethez kötődő előterjesztésének 9. pontjában, e
tekintetben úgy fogalmaz, hogy „Mérlegelni kell a kiemelt jelentőségű ügyekre vonatkozó
speciális szabályozás szükségességét”. Az időszerű büntetőeljárás követelményének zászlaja
alatt megteremtett új külön eljárás jövője tehát a kodifikátorok kezében van.
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Gócza Ágnes: Fogyasztóvédelem a büntetőjog tükrében 1
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Témavezető: Dr. Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens
A kutatást a Nemzeti Kiválóság Program keretein belül meghirdetett „Eötvös Loránd Hallgatói
Ösztöndíj a konvergencia régiókban” kutatói ösztöndíj támogatásával valósítom meg.
Kutatásom során elsődlegesen azt kívánom vizsgálni, hogy a fogyasztók érdekeinek védelméhez
szükséges és megfelelő eszköz-e a büntetőjogi védelem biztosítása.
Bevezető gondolatok
A piacgazdaság hatékony működéséhez elengedhetetlen azoknak a jogoknak az érvényre
juttatása, amelyek által biztosított a gazdasági életben résztvevő egyének autonómiája, vagyis
a kereskedő és a fogyasztó önálló alannyá válása a gazdasági életben szükségszerűen létrejövő
jogviszonyok tekintetében. Az egyén autonóm mozgásterét azonban korlátozza mások autonóm
mozgásának védelme, hiszem a cselekvés lehetősége mellett szükséges a garanciák kiépítése a
jogrendszerben.2
A fogyasztóvédelem iránti igény kialakulása szorosan összefügg azzal a felismeréssel, hogy a
gazdaságban a tökéletes verseny tiszta formájában sohasem érvényesülhet, így nem jöhet létre
az ennek következményeként feltételezett egyenlőségi és mellérendeltségi viszony a fogyasztó
és a kereskedő között.3 A fejlett tömegtermelés korszakában a vásárló egyre inkább
kiszolgáltatottá válik, hiszen a döntéseit nem feltétlenül az objektív szükségleteire alapozza,
hanem nagymértékben befolyásolja a reklám és a különböző – mindinkább változatos –
marketingmódszerek, és számos más külső körülmény. A fogyasztóvédelem egyik célkitűzése,
hogy a termelő javára eltolódott piaci egyensúlyt kiegyenlítse olyan módon, hogy a piaci
tranzakciók kockázatát a fogyasztóról a termelőre helyezi át. 4 A kockázat áttelepítést indokolja
tehát a fogyasztó döntési autonómiájának a meggyengülése, hiszen a tömegtermelés
eltávolodott a fogyasztótól, aki emiatt egyre kevesebb információval rendelkezik a termékről.
Az áruval kapcsolatos információáramlást korlátozzák továbbá az új értékesítési módszerek is.
A fogyasztóvédelem jogi eszközök igénybevételével igyekszik helyreállítani a fogyasztó
optimális döntési környezetét, amelyben a szükségleteinek megfelelően választ a termékek
közül.5
A gyengébb fél védelmi szükségletét elismerő filozófiai háttér felveti azt a kérdést, hogy hol
húzódik meg a határ az egyensúlyba hozás és azon lehetséges következmény között, hogy a
fogyasztóvédelmi szempontok átbillentik a védelmet a piac többi szereplőjének hátrányára.
Ezzel összefüggésben a fogyasztóvédelem célját tekintve két fő irány alakult ki. Egyrészt az
ún. protekcionista elmélet, amely felfogásban a fogyasztó áldozat, a jog feladata pedig a
visszaélések visszaszorítása és szankcionálása kógens jogi szabályozáson keresztül. Másrészt
létezik a támogató koncepció, amely szerint a fogyasztóvédelmi jog célja a jogi segítségnyújtás
és a fogyasztó hatékony segítése. A mindenkori fogyasztóvédelmi jog azonban nem öltheti

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című
kiemelt projekt keretében zajlott.
2
HAJNAL Zsolt: A fogyasztóvédelem alapjai, In: SZIKORA Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog
– Európai kitekintéssel, FOME, Debrecen, 2010. 15.
3
FAZEKAS Judit: A fogyasztóvédelem múltja, jelen és jövője a fogyasztóvédelmi törvény tükrében, In:
Fogyasztóvédelmi kódex, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 16.
4
FAZEKAS Judit: Fogyasztói jogok – fogyasztóvédelem, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995. 29.
5
KARSAI Krisztina: Fogyasztóvédelem és büntetőjog, HVG-ORAC, Budapest, 2011. 29-30.
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magára az egyik, vagy a másik formát, szükségképpen a két koncepció ötvözetének kell
megvalósulnia a szabályozásban. 6
A fogyasztóvédelem kialakulása
Nemzetközi történeti előzmények
A fogyasztóvédelem legáltalánosabb megközelítésben a kereskedők (termelők) visszaélése
elleni küzdelmet jelenti, s mint ilyen, az árutermelés és kereskedelem kialakulásával együtt
jelent meg, hiszen tulajdonképpen a tisztességtelen kereskedelem is egyidős az emberiséggel. 7
Kialakulásának vizsgálatához egészen az ókorig kell visszatekintenünk. A jogtörténet során
számos konkrét jogszabályi előírás található az ókori és középkori joganyagban, amelyek
védelmet nyújtanak a kereskedővel szerződéses jogviszonyt létesítő, - nem ritkán – laikus
személyeknek a kiszolgáltatottság ellen.8
A fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmazó első szabályok főként az erkölcsi és a vallási
szabályozórendszer részét képezték, azonban megannyi jogintézmény előképét jelentik. Ilyen
intelemmel találkozhatunk például a Leviták Könyvében: „Ne legyetek igazságtalanok az
ítélkezésben, hosszmérték, súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen hiteles a
mérleged, a súlyod, hiteles a mértéked és a vékád”, vagy Mózes V. Könyvében: „Zsákodban ne
legyen kétféle súly, egy nehezebb és egy könnyebb. Házadban ne tarts kétféle űrmértéket, egy
nagyobbat s egy kisebbet. Hibátlan és pontos legyen a súlyod, hibátlan és pontos legyen az
űrmértéked (…). Mert utálat tárgya (…) aki ilyet tesz, aki csal.” Az ókori jogok közül
kiemelendők Hammurapi törvényei és a római jog is, amelyek hátrányos
jogkövetkezményekkel sújtották a csalárd kereskedőket.
A feudális középkorban a királyi ediktumok közösség elleni rossztevésként értékelték az
igazságos és tisztességes ártól és a jó minőségtől való eltérést, illetve már akkor is tilos volt az
uzsorakölcsön. A helyi városok megszerveződésével létrejöttek a piaci bíróságok, amelyek a
vásári ügyletek konfliktusaiban voltak hivatottak ítéletet hozni. Ebben a korszakban a magánjog
lényegesen lassabban fejlődött, mint a közjog.
Azok a magánjogi jogintézmények, amelyek a modern jogokban az eladói felelősség bázisát
képezik,9 csak a XVIII-XIX. században alakultak ki. Ez a fajta „jogi passzivitás” a szerződő
felek szabad akaratát érvényesítette, és ez teljes mértékben összhangban volt a „laisser faire”
elvére épülő szabad versenyes piaci rendszerrel.
A mai felfogás szerint értelmezett fogyasztóvédelemről az 1960-70-es évektől beszélhetünk. A
fejlődés irányait vizsgálva két vonulatot különíthetünk el, az amerikai és az európai modellt. 10
A fogyasztói jogok jelentőségét az Amerikai Egyesült Államokban ismerték fel először. A XX.
század harmincas éveitől kezdett átalakulni az üzleti élet és annak szabályozórendszere. A
piacot ellepték a tömegáruk, és ebben az időben jelentek meg a blanketták. A reklámok hatására
a fogyasztónak egyre nehezebb feladatot jelentett a különböző árucikkek összehasonlítása
egymással, vagy ha ez nem is okozott volna gondot, az összehasonlítás alapjául szolgáló
információkat az eladó önmaga számára kedvező módon manipulálta.11 A consumerism
kifejezéssel illeték ezt a társadalmi mozgalmat, amelynek köszönhetően az 1930-as években
KARSAI Krisztina: A büntetőjogi fogyasztóvédelem egyes általános kérdéseiről, Jogtudományi Közlöny, 2008.
(63. évf.) 7-8. sz. 334.
7
KARSAI (2011.): i.m. 13.
8
MISKOLCZI BODNÁR Péter - SÁNDOR István: A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályozása, Patrocinium,
Budapest, 2010. 15.
9
Például: szavatosság, a megtévesztésért, szerződésszegésért való felelősség.
10
FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2004. 11-13.
11
GYEKICZKY Tamás: Kit védünk? A fogyasztó közösségi fogalmának társadalmi összefüggéseiről, Európai Jog,
2012. (12. évf.) 1. sz. 24.
6

203

204

létrejött az első fogyasztóegylet. A fogyasztó védelmének kormányzati és törvényhozási
programként történő kifejezett megfogalmazása Kennedy 1962-es kongresszusi üzenetéhez
kapcsolódik, amelyben a védelem négy fő irányban 12 került megfogalmazásra.13
Ezt követően Nyugat-Európában is napvilágot láttak a fogyasztói jogok érvényesítésére
irányuló törekvések, amikor is 1947-ben megalakult a dániai Fogyasztói Tanács. A fejlődésben
fordulópontot jelentett azoknak a jogintézményeknek a megjelenése, amelyek kifejezetten a
fogyasztóknak lettek címezve. Erre a XX. század második felében került sor. 14,15 NagyBritanniában 1959-ben nyilvánosságra hozták a Molony-Bizottság munkájának eredményeit. A
javaslatok között szerepelt egy, a fogyasztók ügyeivel foglalkozó központi hivatal létrehozása
(ez 1972-ben meg is valósult), illetve a fogyasztók segítését szolgáló területi hálózat létesítése
(ami a hetvenes években szintén létrejött). Svédországban 1971-ben elkezdett működni a
fogyasztók ügyeivel foglalkozó ombudsman.16
Az Európai Gazdasági Közösségben a Római szerződés aláírásakor még nem volt közösségi
szintű fogyasztóvédelem, azonban a közös mezőgazdasági és versenypolitika kapcsán
közvetetten utalás történt a fogyasztókra. 17 Az 1972-es párizsi csúcson felmerült a
fogyasztóvédelem problémájának közösségi szinten történő megjelenése a másodlagos jog
területén. Az Alapszerződésekben ezen a téren nem történt változás. 1975-ben lefektették a
fogyasztóvédelem tartalmának alapjait. A Tanács ekkor fogadta el „Az Európai Gazdasági
Közösség első, előzetes programja a fogyasztók védelmének és informálásának politikájáról”
című határozatát, amely máig ható érvénnyel megfogalmazta azon fogyasztói „alapjogokat”, 18
amelyek mind a közösségi, mind a magyar fogyasztóvédelmi politikát máig meghatározzák. Az
Európai Uniót létrehozó Maastrichti szerződés óta beszélhetünk önálló közösségi politikáról a
fogyasztóvédelem kapcsán, hiszen ekkor az elsődleges joganyagban külön cikkben határozták
meg a célként kitűzött magas szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében megvalósítandó uniós
szintű együttműködés tartalmát.19
A magyar fogyasztóvédelmi jogtörténeti előzményei
A fogyasztók védelmét érintő első magyar szabályok az Árpád-házi uralkodóink idejéből
származnak. Szent László király az áruforgalmat kizárólag a vásárokra szorította és az
adásvételi szerződés érvényességét tanúk jelenlétéhez kötötte. Mátyás korában a vásári külön
bíróság segítette a piaci konfliktusok rendezését. A céhek kialakulása kedvezően hatott a hazai
gazdaságra. A céhszabályzatok – amelyeknek királyi megerősítése Mária Terézia idején vált
gyakorlattá – jelentőségét az adja, hogy fellelhetjük bennük a kor minőségvédelmi és
fogyasztóvédelmi előírásait. Az 1872. évi ipartörvény teret engedett a szabad ipargyakorlásnak,
és olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a mai modern versenytörvényeink alapjait
képezik. A piacgazdaságra való áttérés előtti időszakban a fogyasztóvédelem elsősorban a
minőségvédelmet, az ellátási biztonság garantálását és a szerződéses kapcsolat
A négy fő irány: az élet és az egészség biztonságára való jog; az ügyletekről és azok tárgyáról való, a tudatos
döntést lehetővé tevő információszerzés joga; a differenciált választékú, gazdaságilag indokolt áron kínált áruk és
szolgáltatások közötti választás joga; a fogyasztói ügyek helyes és körültekintő elbíráláshoz való jog.
13
LETOWSKA, Ewa: A fogyasztó védelme jogpolitikai szempontból, Magyar Jog, 1979. (26. évf.) 6. sz. 552.
14
MISKOLCZI BODNÁR - SÁNDOR (2010.): i.m.: 16.
15
A fogyasztóvédelmi jog kialakulásának nemzetközi mérföldköveiről részletesebben lásd.: Fazekas Judit: A
fogyasztói jogvédelem nemzetközi tapasztalatai, Európai Fórum 1994/4. 105. és Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi
jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2011. 11-32.
16
LETOWSKA, Ewa (1979.): i.m.: 552.
17
Római Szerződés 39., 40., 85., 86. cikkeiben. (akkori állapot)
18
Az öt „alapjog” a következő: a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, a fogyasztók gazdasági
érdekeinek védelme, jogorvoslathoz való jog, tájékoztatáshoz, oktatáshoz való jog, illetve a meghallgatáshoz és a
fogyasztók érdekeinek képviseletéhez való jog.
19
FEKETE Orsolya: A fogyasztóvédelem aktuális kérdései, Magyar közigazgatás, 2005. (55. évf.) 10. sz. 608.
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egyenlőtlenségei elleni védelmet jelentette. A jogi szabályozás területén nem beszélhetünk
kifejezett fogyasztóvédelmi szabályozásról. 20
A rendszerváltás után a fogyasztóvédelem iránti igény erősödött, hiszen a nyugati tőke és áru
felé nyitás következtében nemcsak a fizikai javak, hanem a piacon érvényesülő módszerek és
reklámozási szokások is megjelentek az országban és a sok pozitív hatás mellet, csak
felerősítették a fogyasztó kiszolgáltatottságát. A piaci viszonyok fejlődésével
jövedelemkülönbségek alakultak ki, és ez a differenciálódás csak fokozódott a
rendszerváltással. Megjelentek azok a rétegek, amelyek kevésbé voltak képesek alkalmazkodni
ehhez a változáshoz, mindez megnyilvánul a nyugdíjasok, a szakképzetlen ipari,
mezőgazdasági és egy számottevő szegény réteg „leszakadásában”. Ebben a helyzetben jogos
elvárásként fogalmazódik meg egy olyan gazdaságpolitika, amely képes összehangolni a piaci
rendszer működését a fogyasztói érdekek védelmével és biztonságával. 21 A rendszerváltást
követően olyan jogalkotási munka kezdődött, amely fogyasztóvédelmi célokat is érvényre
kívánt juttatni.22 A jogalkotási folyamat betetőzéseképpen említhetjük a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CXLV. törvény hatálybalépését.
Magyarországon az átfogó fogyasztóvédelmi jellegű szabályozás iránti igény az Európai
Unióhoz való csatlakozást megelőzően merült fel. A csatlakozást megelőző felkészüléssel,
majd a csatlakozással új fejezet kezdődött a fogyasztóvédelmi jog történetében. 23 A magyar
integrációs törekvések kedvezően hatottak a fogyasztóvédelem szabályozására. Az Európai
Közösség és Magyarország között 1991-ben létrejövő Európai Megállapodásban (kihirdetésre
került az 1994. évi I. tv. által) Magyarország jogharmonizációs kötelezettséget vállalt. A
kötelezettség teljesítésére a magyar Kormány elfogadott egy öt évre szóló jogharmonizációs
programot, amely kiterjedt a fogyasztóvédelmi joganyag korszerűsítésére is. A
jogharmonizáció végrehajtásához szükséges útmutatóként az Európai Tanács által 1995-ben
elfogadott Fehér Könyv szolgált. A 23. fejezet tartalmazza a fogyasztóvédelem területén
követendő előírásokat, felsorolva azt a 13 közösségi irányelvet, amelyekhez okvetlenül
közelíteni kell a magyar szabályozást. 24 A Fehér Könyv előírásainak megfelelően a magyar
jogalkotás a következő lépéseket irányozta elő: alapvető fogyasztói jogok előírása,
fogyasztóvédelmi intézményrendszer kialakítása, a döntéshozatali eljárásban a fogyasztók
részvételének biztosítása, a fogyasztók információhoz való jutásának és oktatásának a
megteremtése, gyors és hatékony igényérvényesítési lehetőségek bevezetése, fogyasztói civil
szerveződések támogatása. A magyar fogyasztóvédelmi szabályozás kapcsán a
fogyasztóvédelmi kerettörvény rendelkezésein kívül rendkívül sok törvényben,
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben találunk előírást.25
Fogyasztóvédelem a büntetőjog eszközeivel
A fogyasztóvédelemnek a jogrendszerben a gazdaságot szabályozó jogágakban mindenhol
szükségképpen meg kell jelennie és a büntetőjogi szabályozásnak is feladata az, hogy a
gazdasági élet legsúlyosabb jogsértéseit – így a fogyasztók sérelmére elkövetett jogsértéseket
is – a maga eszközeivel szankcionálja.26

SZIKORA Veronika: A fogyasztóvédelmi fejlődés Magyarországon, In: SZIKORA Veronika (szerk.): Magyar
fogyasztóvédelmi magánjog – Európai kitekintéssel, FOME, Debrecen, 2010. 31-32.
21
FAZEKAS Judit: Fogyasztóvédelmi jog, CompLex Kiadó, Budapest, 2007. 39.
22
Részletesen lásd.: MISKOLCZI BODNÁR Péter - SÁNDOR István: A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar
szabályozása I., Patrocinium, Budapest, 2012. 24-27.
23
FEKETE (2005.): i.m.: 612.
24
FAZEKAS (2007): i.m.: 40-41.
25
MISKOLCZI BODNÁR - SÁNDOR (2010.): i.m.: 20-22.
26
KARSAI (2011.): i.m.: 13.
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A XX. század második felében a társadalmi-gazdasági változások eredményeként olyan
jelenségek váltak egyre gyakoribbá, amelyek számos kihívás elé állították a jogalkotót. Az
említett társadalmi jelenségek elérték azt a szintet, amelynél a megtermelt javak többsége, a
társadalom szinte minden tagja számára elérhetővé vált. Ezt a tendenciát érzékelték a javak
értékesítői is és ezzel párhuzamosan elsődlegessé vált számukra, hogy a növekvő fogyasztásban
rejlő lehetőségeket kihasználva, a lehető legnagyobb haszonra tegyenek szert. A cél elérése
érdekében nem ritkán olyan eszközökhöz folyamodtak, amelyek sértették a fogyasztók vagyoni
és nem vagyoni érdekeit. Ahogyan a fogyasztók száma egyre növekedett, a fogyasztói
érdeksérelmek is tömegessé váltak. A korábbi jogi szabályozás nem mindig bizonyult
elegendőnek, és ez a jogalkotó számára is érzékelhetővé vált. A jogalkotó kénytelen volt olyan
eszközhöz folyamodni, amely hatékonyabban biztosítja a kitűzött célok elérését.
Kézenfekvőnek tűnt ezeknek a jogsértéseknek az orvoslása a „legvégső eszköz” segítségével,
és ez nem volt – és ma sem – más, mint a büntetőjog.
Hangsúlyozandó azonban, hogy a büntetőjog nem lehet orvosság minden panaszra, csak a
legsúlyosabb és a társadalomra legnagyobb veszélyt jelentő magatartások kapcsán szabad
igénybe venni e jogág megoldásait, máskülönben „elhasználódik” a büntetőjog, és elveszti
ultima ratio jellegét.27
Kétségtelen, hogy „a fogyasztási funkció realizálásának jogi eszközei elsősorban a magánjogi
szerződések. A polgári jog az a jogág, amely tipikus és atipikus szerződési formákat szolgáltat
a fogyasztás, mint gazdasági cél megvalósulásához”. 28 Emellett azonban fontos lenne nagyobb
hangsúlyt fordítani a közjogi megközelítésre a fogyasztóvédelem kapcsán, hiszen nem
tekinthetünk el a közigazgatási szervek kezében lévő és gyakran alkalmazott eszközrendszertől,
és nem hagyhatók figyelmen kívül a kriminalizációs folyamatok eredményeképpen egyre csak
növekvő számú fogyasztói érdekeket védő büntetőjogi tényállások sem.29
A büntetőjogi fellépés esetében a polgári jogviszonyok alanyai között főszabályszerűen
meglévő egyenrangúság megszűnik, s a fogyasztó, mint sértett mellé belép az állam is, amely
önálló büntetőjogi igényt érvényesít, olyan módon, hogy a polgári jogi eszközrendszer
igénybevételének lehetősége megmarad.30 A büntetőjogi védelem szorosan összefügg az
uralkodó gazdaságpolitikai és az ebből fakadó fogyasztóvédelmi szemlélettel is. A mindenkori
gazdasági állapotot és folyamatokat befolyásoló újabb és újabb gazdasági és üzleti jelenségek
a jogtárgyak körére, és az azokat övező védelem terjedelmére elvileg jelentős hatással lehetnek.
Ezeket a változásokat a jogalkotó azonban nem mindig képes követni, ami azt eredményezi,
hogy a gazdasági életet – és ez által a fogyasztóvédelmet – elavult büntetőjogi szabályok
övezhetik.31 Ezen túlmenően pedig kriminalizációs joghézagok keletkezése is elképzelhető,
amennyiben új típusú visszaélések terjednek el a gazdasági életben.32

MADAI Sándor: Fogyasztóvédelmi büntetőjog? – Megjegyzések a fogyasztók érdekeit sértő, megtévesztő típusú
bűncselekmények szabályozásához In: SZIKORA Veronika (szerk.): A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben
és a gyakorlatban, Debrecen, 2007. 105-112.
28
FAZEKAS (1995.): i.m.: 85.
29
FEKETE Orsolya: A fogyasztóvédelem néhány problémájáról a közigazgatási jog és a büntetőjog szemüvegén
keresztül, Jogtudományi közlöny, 2009. (64. évf.) 9. sz. 383.
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KARSAI (2008.): i.m.: 335.
31
KARSAI (2011.): i.m.: 37.
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KARSAI (2008.): i.m.: 335.
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Fogyasztóvédelmi jogtárgyak
A büntetőjogi fellépés szükségessége a jogtárgyakon keresztül igazolható, azonban ezeknek a
meghatározása problémát jelenthet, hiszen a második generációs emberi jogokhoz és
általánosabb gazdasági érdekekhez kötődnek. Ezek pedig meglehetősen nehezen illeszkednek
a büntetőjogi rendszerek hagyományos jogtárgyi struktúrájába.
Individuális és univerzális jogtárgyak
A gazdasághoz kötődő bűncselekmények esetében is megjelenik a jogtárgy kapcsán a bizalmi
viszonyok megtörése, vagy azok megtámadása okán felmerülő fellépési szükséglet. A
fogyasztóvédelemhez kapcsolódó büntetőjogi tényállások egyfelől a hibás döntések elleni
védelmet biztosítják, ahol az individuális jogtárgy a fogyasztó döntésének meghozatalához
elengedhetetlen információ megfelelőségéhez fűződő társadalmi érdek. Ebben a körben az
információ közreadásának módja is megjelenhet olyan magatartásként, ami ellen
létjogosultsága van a büntetőjogi védelemnek. Ezen kívül a hagyományos individuális
jogtárgyak is jelen vannak a fogyasztóvédelmi büntetőjogban, jelesül a sérthetetlen emberi
élethez, testi épséghez és az egészséghez főződő társadalmi érdek. Az egészségre ártalmas
termékek elleni büntetőjogi védelmet a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztó és a
megvásárolt termék fogyaszthatósága között meghúzódó bizalom törése indokolja.
Az univerzális jogtárgyakat illetően feltétlenül megjelenik a fogyasztóvédelmi szabályrendszer
elemeinek működéséhez fűződő rendszerszintű bizalom. Ezen a szinten találhatók a tisztességes
verseny kialakításához és fenntartásához fűződő társadalmi érdekek, amelyek közvetve
bizonyos fogyasztóvédelmi célokat is érvényesítenek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a
jogtárgy védelem kapcsán az önálló uniós fogyasztóvédelmi politikából fakadó
kötelezettségeket. A fogyasztóvédelmi irányelvek beillesztése a magyar jogrendszerbe
kötelező, továbbá a belső jog közösségi jognak megfelelő értelmezése is. 33
A fogyasztó fogalma
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) XLII.
Fejezetében34 szereplő tényállások között három szűk értelemben vett fogyasztóvédelmi
jellegű tényállás található: rossz minőségű termék forgalomba hozatal (415. §), megfelelőség
hamis tanúsítása (416. §), fogyasztók megtévesztése (417. §). Ugyanakkor a miniszteri
indokolás is rámutat arra, hogy e körben nem hagyhatók figyelmen kívül „a más fejezetekben
lévő, kettős jogtárgyú bűncselekmények sem, így az egészséget veszélyeztető
bűncselekmények közül az ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés, továbbá a gazdálkodás
rendje elleni bűncselekmények köréből az árdrágítás.”35 Ez a megfogalmazás azonban
meglehetősen félrevezető, ugyanis a Btk. nem tartalmazza a legutóbb említett tényállást,
hiszen ezt a továbbiakban csak szabálysértésként kívánja szankcionálni a jogalkotó. 36 Ezen
tényállások kapcsán elengedhetetlen kérdés, hogy kit tekintünk fogyasztónak, hogy ki szorul
védelemre. A büntetőjog számára alapvető kérdés, hogy amikor a fogyasztót jogtárgyhordozóként identifikálja, akkor milyen fogyasztó fogalmat alkalmaz.
33

KARSAI (2008.): i.m.: 336.
A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények
35
T/9246/30. számú EGYSÉGES JAVASLAT a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló T/9246. számú
törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ
36
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 232. §: Aki áruért a hatósági árnál vagy a rá nézve egyébként kötelezően megállapított árnál magasabb
árat kér, köt ki vagy fogad el, szabálysértést követ el.
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A fogyasztóvédelmi szabályzás történetében az egyik legtöbb problémát a fogyasztó
fogalmának meghatározása okozta a jogalkotók és jogalkalmazók számára egyaránt. A
fogyasztó védelmének különböző okai lehetnek a magánjogi viszonyok területén. Előfordul,
hogy a megfelelő informáltság hiánya, vagy a másik fél által történő lerohanás, a könnyelműség
és a meggondolatlanság, de elképzelhető, hogy ezek együttes megléte indokolja a speciális
védelmet.37 Rengeteg eltérő irány és törekvés volt a fogalom kimunkálásának folyamata során.
Mindennek hatását felerősítette az is, hogy a bírói gyakorlat és a hatósági jogalkalmazás,
joggyakorlat is jelentős eltéréseket mutatott. A fogyasztó jogi védelmének határait azonban
elkerülhetetlenül rögzíteni kellett. Eltérő szabályozást tartalmaznak a büntetőjogon kívüli
törvények, a bírósági, illetve hatósági gyakorlat, és újabban már a civil fogyasztóvédelem is
másképp értelmezi a fogyasztó fogalmát.38 Ez viszont azt eredményezheti, hogy attól függően,
hogy milyen meghatározását veszünk alapul, eltérő lehet a büntetőjogi védelem köre, a kérdés
tehát végső soron az elkövető büntetőjogi felelősségére is kihatással lehet. 39
A fogyasztó fogalma az EU jogában
A közösségi jog nem ismer egységes fogyasztó fogalmat. Amennyiben szükséges, azt minden
egyes jogi aktusban egyedileg, külön definiálja. Az Európai Unió a magánjogi jogviszonyok
tekintetében irányelvek formájában szabályozza a fogyasztói szerződéseket. Ezekben közös,
hogy a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv kivételével fogyasztónak csak
olyan természetes személy minősül, aki – a leggyakoribb megfogalmazás szerint – szakmai,
üzleti tevékenységén, vagy foglalkozásán kívül eső célból jár el. Az EU Bíróság következetes
abban, hogy ezek az uniós irányelvek kizárólag a természetes személyeket kívánják védeni,
amitől azonban a tagállamok a fogyasztók javára kedvező módon eltérhetnek, azaz a
természetes személyeken kívül más személyekre is kiterjeszthetik a védelmet.
A fogyasztó fogalmától meg kell különböztetni a „mintafogyasztó” meghatározását. Az előbbi
fogalom jogszabályon alapul, ez utóbbi pedig egyfajta elvárható fogyasztói magatartás mintát
rögzít. Az Unió fogyasztóvédelmi szabályozása – ahogyan arra már utaltam – szituatív jellegű,
akkor avatkozik be, amikor a gyengébb fél egy szerződéskötési helyzetben meghatározott
magatartást tanúsít. A fogyasztóvédelmi szabályok szükségszerűsége és szintje mindig attól
függ, milyen intellektuális képességeket tulajdonítunk a védendő gyengébb félnek. A
fogyasztókat védő szabályok működése tehát azon az elven nyugszik, hogy ezen feltételezett
intellektuális szintet elérő fogyasztói magatartásokat védelemben részesíti, melyhez képest az
ezt el nem érők számára nem biztosít védelmet.
Az EU Bírósága több ügyben is foglalkozott a „mintafogyasztó” európai fogalmával, mely
ítéletek alapján ez az „átlagosan informált, figyelmes és értelmes átlagfogyasztó” szintjéhez
igazodik (C-210/96. sz. Gut Springenheide-ügy, C-220/98.sz. Estée Lauder Cosmetics GmbH
& Co.-ügy), azaz az ésszerű és tudatos fogyasztótól elvárható magatartást kell alapul venni a
fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazásakor.40
A fogyasztó fogalma a magyar jogban
A magánjogi jogviszonyokra irányadó jogszabályok közül általános jelleggel a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) határozza meg a fogyasztó
fogalmát, nem teljesen azonos módon. Emellett – uniós irányelvek átültetése eredményeként –
VÉKÁS Lajos: Az európai közösségi magánjog sajátos alanyáról: a "fogyasztó" fogalmáról, Európai jog, 2002.
(2. évf.) 5. sz. 3.
38
KARSAI (2011.): i.m. 231-232.
39
KARSAI (2011.): i.m.: 233.
40
OSZTOVITS András: A fogyasztó fogalma az új Ptk.-ban, http://ptk2013.hu/szakcikkek/osztovits-andras-afogyaszto-fogalma-az-uj-ptk-ban/2267 (letöltés ideje: 2013. december 15.)
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egy-egy szerződéstípus, gyakorlat tekintetében meghozott speciális jogszabályokban is
megjelenik a fogyasztó fogalmának meghatározása (pl.: fogyasztónak nyújtott hitelről szóló
2009. évi CLXII. tv. 3. § 3. pont; fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. 2. § a) pont). Ez utóbbiakban közös, hogy a
természetes személyekre korlátozzák a fogyasztó fogalmát. Az adott rendelkezéseket persze
mindig az adott jogszabály által meghatározott körben kell alkalmazni, azokra a
jogviszonyokra, melyekre a jogszabály tárgyi hatálya kiterjed.41 Fogyasztónak minősül a
fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Megállapítható, hogy a fogyasztó fogalmát a fogyasztóvédelmi törvény a 2145/1996. (VI. 13.)
Kormányhatározattal és az Európai Bizottság fogyasztóvédelmi jellegű jogszabályaival
összhangban határozza meg.
A Polgári Törvénykönyv definíciója szerint fogyasztó az önálló foglalkozása és gazdasági
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Csak a természetes személyek körére
rendeli alkalmazni így a Ptk. a fogyasztó fogalmát. A fogyasztói szerződések újonnan
bevezetett szabályai között azonban észrevehetünk egy, a törvény alapján tett kivételt. A
törvény felhatalmazása alapján más jogszabálynak a fogyasztói szerződésre irányadó szabályait
- a törvény eltérő rendelkezése hiányában - alkalmazni kell arra a szerződésre is, amelyet a
legalább középvállalkozásnak számító vállalkozás köt alapítvánnyal, egyesülettel, társasházzal
vagy legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozással. Vagyis a jogi személyek
bizonyos köre is szerepelhet egy szerződés alanyaként úgy, mint fogyasztó.
A fogyasztó fogalma a büntetőjogban
Az általam kutatott bűncselekmények körében a fogyasztó több minőségben is megjelenhet,
ezért elengedhetetlen a büntetőjog számára adekvát fogalom tisztázása, mert ha valamely
mögöttes joganyag fogyasztó-fogalmát vesszük alapul, a büntetőjogi védelem is eltérő lehet,
azaz az elkövető büntetőjogi felelősségére is kihatással lehet, amennyiben van mozgástér a
mögöttes fogyasztó fogalom megválasztására.
Sem a régi, sem pedig a jelenleg hatályos Btk. nem határoz meg egy egységes fogyasztó
fogalmat, azonban – amint láthattuk az előzőek alapján – ez a büntetőjogon kívüli
joganyagban sem egységes, eltérő szabályozást tartalmaznak a különböző jogszabályok, a
bírósági és a hatósági gyakorlat, illetve újabban a civil fogyasztóvédelem (békéltető eljárás)
is másképpen értelmezi a fogyasztó fogalmát.
Több lehetséges megoldás is a rendelkezésünkre áll:
Más jogági fogalom alkalmazása
Ez a megoldás bizonyosan elvetendő, hiszen nem lehet megalapozottan választani a Ptk., a
polgári bírói gyakorlat vagy éppen a fogyasztóvédelmi törvény definíciói között. A büntetőjog
számára mindegyik fogalom egyformán idegen test, a közöttük való választás nem a
jogalkalmazó feladata.

41
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Átlagfogyasztó a büntetőjogban?
Az átlagfogyasztó az uniós jogfejlődés eredményeként megjelenő kategória, és egyes
vélemények szerint a büntetőjogi védelem szintjét is ennek kell meghatároznia. Az
átlagfogyasztó mércéje jogi fikció. Meg kell azonban jegyezni, hogy az egyes tagállamokban
ez jelentősen eltért egymástól. A skála egyik oldalán a tudatos, jól informált átlagfogyasztó
állt, míg a másikon az ütődött és gyámkodásra szoruló fogyasztót tekintették
átlagfogyasztónak a bíróságok. Ma azt mondhatjuk, hogy az európai átlagfogyasztó képét az
Európai Bíróság rajzolta meg és fokozatosan pontosította azt. Az átlagfogyasztó egy
absztrakció, ami azt a célt szolgálja, hogy a versenyjogi és a fogyasztóvédelmi jogsértések
esetén a megtévesztésre alkalmasság körében egy irányvonalat adjon a jogalkalmazónak. Az
átlagfogyasztó modelljének követése a büntetőjogi felelősség körében azonban rendkívül
veszélyes lenne, mivel az átlagfogyasztó kategóriája alá nem esik minden személy, így tehát
az elkövető felelőssége akár a címzettek iskolázottságától, tapasztalatától, stb. függhetne. Ez
pedig azt is eredményezheti, hogy az átlagos embertől eltérő egyént nem védelmezné a
tényállás.
Funkcionális (büntetőjogi) fogalom
Én a magam részéről támogatom a büntetőjogi fogyasztó fogalom meghatározását, a már
említett büntetőjogi felelősség megfelelő megállapítása végett.
Ami a büntetőjogi fogyasztó-fogalom megalkotását illeti, ennek során (is) indokolt lenne a
fogyasztó fogalmának kiterjesztése a nem természetes személy jogalanyokra. 42
Záró gondolatok
A hazai szakirodalom meglehetősen csekély figyelmet fordít azokra a büntetőjogi
tényállásokra, amelyekben a fogyasztóvédelem megjelenik. Megoszlanak a vélemények azzal
kapcsolatban, hogy egyáltalán szükséges eszköz-e a büntetőjogi védelem a fogyasztók
érdekeit sértő cselekményekkel szemben. Egyet értek az Alkotmánybíróság azon döntésével,
melyet egy utólagos normakontrollra irányuló indítvány kapcsán hozott. A 334/B/2004. sz.
AB határozatban a bíróság elutasította a Btk. 292. §, a 293. §, 294. § és a 296/A. §
alkotmányellenességére irányuló indítványt. Az indítványozó a büntetőjogi szabályozást az
Alkotmány vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát és támogatását deklaráló
rendelkezésébe ütközőnek tartotta. Az indítvány kitért arra, hogy a tisztességtelen piaci
szereplőket a természetes piaci mechanizmusok kiszűrik, így nincs szükség büntetőjogi
védelemre. Az Alkotmánybíróság azonban más álláspontra helyezkedett és kifejtette, hogy a
csalárd magatartások a verseny szabadságának fogalmi körén kívül esnek. Az Alkotmánynak
a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát deklaráló rendelkezései korlátozhatók.
A rendelkezésre álló polgári jogi, közigazgatási jogi, szabálysértési jogi eszközök nem
nyújtanak minden esetben megfelelő védelmet. A társadalomra veszélyesség kellő fokát elérő
cselekmények esetében indokolttá válhat a büntetőjognak, mint végső eszköznek az
alkalmazása.43
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MADAI (2007): i.m.: 105-112.
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Háger Tamás: A tényálláshoz kötöttség a harmadfokú büntetőeljárásban
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Bevezetés
A harmadfokú büntetőeljárás a legújabb kori, XXI. századi magyar büntetőper viszonylag fiatal
jogintézménye, de a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria iránymutató tevékenysége folytán már
kialakulóban van a bírói gyakorlat. Ennek ellenére teljesen egységes ítélkezésről nem
beszélhetünk, sok esetben még vita tárgyát képezi az is, és jogértelmezést igényel, hogy milyen
esetekben van helye joghatályos másodfellebbezésnek, azaz a másodfokú bíróság ítélete elleni
jogorvoslatnak a harmadfokú bírósághoz. Eltérő álláspontok tapasztalhatók a tényálláshoz
kötöttség fontos szabályát illetően is. Szükségesnek látom ezért a harmadfokú büntetőper főbb
alkatrészeinek elemzését, figyelemmel a jogtudományi reflexiókra, valamint a felsőbíróságok
elvi jellegű döntéseire is. Tanulmányomban a kétfokú jogorvoslati rendszer kialakulásának
felvázolását követően elsődlegesen a tényálláshoz kötöttség elvének érvényesülését vizsgálom,
kitérve azt megelőzően olyan lényeges jogintézményekre is, mint a fellebbezés joghatálya és a
felülbírálat terjedelme.
A kétfokú jogorvoslati rendszer alakulása a történeti fejlődés tükrében
A hazai büntető eljárásjogban a kétfokú perorvoslati rendszer nem idegen, mert már a bűnvádi
perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikkben (Bp.) megjelent. A törvény második
jogorvoslatként a semmisségi panaszt vezette be.
A semmisségi panasz francia eredetű perorvoslat. Egyes elemei a XIV. Lajos által alkotott
1670. évi Ordonnance Criminelle-ben is feltűntek, mely szabályok megengedték, hogy a király
a királyi tanács útján a legfelső bíróságok ítéleteit törvénysértés miatt megsemmisíthesse.
Utóbb az e célra létrehozott semmitőszékek (cour de cassation) kasszatórius jogkörrel bírtak. A
jogfejlődés során a későbbi büntetőeljárási kódexek anyagi és alaki semmisségi okok esetén
már lehetőséget adtak a reformációra, azonos volt azonban a szabály a különböző törvényekben,
hogy a semmisségi panasz ténykérdést sohasem érinthetett, a felsőbíróság ítéletét az alsóbb
fokú bíróság által megállapított tényekre volt köteles alapítani.1
A Bp.-ben semmisségi panasznak volt helye többek között a királyi törvényszék olyan ítélete
ellen, melyre nézve a fellebbezés ki volt zárva, 2 valamint a királyi ítélőtáblának, mint
másodfokú bíróságnak az ítélete ellen alaki és anyagi semmisségi okok alapján.3 A másodfokú
bíróság ítélete ellen a perorvoslat lehetőségének megteremtése vitathatatlanul a kétfokú
jogorvoslat alapjainak lerakását jelentette. Utalni kell azonban rá, hogy a Bp. eredeti
rendelkezése szerint – hasonlóan az európai jogfejlődéshez – a semmisségi panasz ténykérdést
nem érinthetett. Az alaki semmisségi okoknál is megszorítás volt tapasztalható, mert olyan alaki
semmisségi okot, melyet a másodfokú eljárásban nem érvényesítettek, a semmisségi panaszban
sem lehetett kifogásolni, mint ahogy a másodfokú bíróság által megvizsgált és alaptalannak
talált semmisségi ok sem nyithatta meg a másodfokú bíróság ítélete elleni jogorvoslatot. Az
anyagi semmisségi okok tekintetében ugyan ilyen korlátozás nem állt fenn, tekintettel arra,
hogy a másodfokú eljárásban fel nem hozott anyagi semmisségi ok is érvényesíthető volt a
semmisségi panaszban.4
ANGYAL Pál: A magyar büntetőeljárás tankönyve II. kötet, Atheneaum Kiadó, Budapest, 1917, 205-206.
Bp. 426. § 2.
3
Bp. 426. § 4.
4
KARDOS Sándor: A harmadfokú bírósági eljárásról, www.debreceniitelotabla.hu, 2008, 1. (utolsó lekérdezés:
2013. november 25.)
1
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Különösen jelentős volt a perorvoslati jog korlátozása a törvényszék által másodfokon elbírált
ügyekben, mert itt alaki semmisségi ok miatt semmisségi panaszra egyáltalán nem volt
lehetőség és az anyagi semmisségi okok is csak korlátozottan nyitották meg a harmadfokon
döntő bíróság eljárásának lehetőségét, mert csak szabadságvesztéssel büntetendő vétségre, vagy
ilyen vétség mellett más vétségre, illetőleg kihágásra vonatkozó ügyben volt helye a vádlott
javára, ha a bíróság a törvényt nem alkalmazta vagy tévesen alkalmazta abban a kérdésben,
hogy a vád tárgya megállapítja-e a bűncselekmény tényálladékát, illetőleg a beszámíthatóság
és büntethetőséget kizáró okok tekintetében; a vádlott terhére pedig ha a törvényszék olyan
bűncselekményt, amely a törvény szerint bűntett, vétségnek, vagy kihágásnak minősített. 5
Az 1949. évi XI. törvény által bevezetett egyfokú fellebbviteli rendszer a semmisségi panasz
intézményét megszüntette. A büntetőeljárás jogalkotása egészen a XX. század végéig, az új
Be. megszületéséig nem tért vissza a Bp. által már szabályozott kétfokú jogorvoslatra.
Az 1998. március 23-án kihirdetett 1998. évi XIX. törvény viszont felülvizsgálat elnevezéssel
a törvény XV. Fejezetében ismét bevezette a kétfokú jogorvoslatot a harmadfokú bírósági
eljárás megalkotásával. Eltérően a jelenleg hatályos normáktól, a másodfokú bíróság ítélete
ellen megkötés nélkül, azaz a büntetőjogi főkérdések elsőfokú és másodfokú elbírálásának
tartalmától (azonosságától vagy eltérésétől) függetlenül a törvény lehetővé tette a másodfokú
bíróság ügydöntő határozata ellen a rendes perorvoslatot, felülvizsgálat néven. 6
A harmadfokú eljárásnak az ítélet tekintetében a teljes körű kétfokú jogorvoslatot valóban
biztosító szabályai azonban nem léptek hatályba. A 2003. július 1-jétől hatályos normák
egészen 2006-ig csak az egyfokú rendes jogorvoslati rendszert ismerték. A 2006. évi LI.
törvény rendelkezései által 2006. július 1-jétől a jogalkotó azonban ismét bevezette a kétfokú
jogorvoslati rendszert és részletesen szabályozta a harmadfokú bírósági eljárást. Az 1998-ban
elfogadott törvényhez képest viszont jelentősen szűkítette a másodfellebbezés lehetőségét. A
másodfokú bíróság ítélete ellen a rendes fellebbezés jogát ugyanis csak azon esetben engedte
meg, ha az elsőfokú és a másodfokú bíróság eltérően foglalt állást a büntetőjogi felelősség, a
bűnösség kérdésében.7 Mindez a kihirdetett törvényhez képest nyilvánvalóan nem teljes, csak
részleges kétfokú jogorvoslati rendszert jelent.
A harmadfokú eljárás kardinális részét képező, a fellebbezés jogára és hatályára vonatkozó,
jelenleg is hatályos szabályokat a 2009. évi LXXXIII. törvény alakította ki 2009. augusztus 13tól. A novella a gyakorlatban felmerült problémákra választ adva egy új másodfellebbezési okot
vezetett be, mely szerint a másodfokú bíróság ítélete ellen akkor is helye van fellebbezésnek a
harmadfokú bírósághoz, ha a másodfokú bíróság a büntető anyagi jog szabályainak
megsértésével olyan cselekmény miatt állapította meg a vádlott bűnösségét, amelyről az
elsőfokú bíróság nem rendelkezett.8
5

Angyal i.m. 207.
A kihirdetett, de hatályba nem lépett Be. 388. § szerint a másodfokú bíróság ügydöntő határozata ellen a
harmadfokú bírósághoz felülvizsgálati indítványnak volt helye, ha
I. az elsőfokú, illetve másodfokú bíróság határozatának meghozatalára a 373. § II-IV. pontjában meghatározott
eljárási szabálysértéssel került sor,
II. a másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével a vádlott bűnösségét megállapította, illetőleg
kényszergyógykezelését rendelte el, a vádlottat felmentette, vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntette, a
cselekményt törvénysértően minősítette, vagy törvénysértő büntetést szabott ki, illetőleg büntetés helyett
alkalmazott intézkedést törvénysértően állapított meg, vagy azt törvénysértően nem alkalmazta.
7
A 2006. évi LI. törvény 168. §-a a következők szerint szabályozta 2006. július 1-jétől a másodfellebbezés jogát
és hatályát a Be. 386. §-ában: A másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú
bírósághoz, ha a másodfokú bíróság a büntető anyagi jogszabály megsértésével
a) olyan vádlott bűnösségét állapította meg, illetőleg olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, akit az
elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele szemben az eljárást megszüntette,
b) az első fokon elítélt vádlottat felmentette, vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntette.
8
A 2009.LXXXIII. törvény 41. §-a a Be. 386. § (1) bekezdésének b) ponttal történő kiegészítéséről, a korábbi b)
pont c) pontra módosításáról.
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A kétfokú jogorvoslati rendszer kialakításával kapcsolatban indokolt rá utalni, hogy az európai
államok többségében egyfokú jogorvoslati rendszer működik. Kétfokú fellebbezésre van
viszont lehetőség Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Romániában és
Csehországban. A skandináv államokban pedig a Legfelsőbb Bíróság határoz arról, hogy
elfogadja-e a másod jogorvoslati kérelmet.9
A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme
A tanulmány elsődlegesen a tényálláshoz kötöttség elvének érvényesülését, e jogintézménnyel
kapcsolatos értelmezési kérdéseket vizsgálja, ezen elemzést megelőzően viszont mellőzhetetlen
vázlatosan kitérni a harmadfokú eljárás olyan fontos peralkatrészeire, mint a másodfellebbezés
joghatálya és a felülbírálat terjedelme.
Fel kell tennünk a kérdést, hogy mikor joghatályos a másodfokú ítélet elleni fellebbezés. A
Kúria iránymutatása szerint főszabályként a másodfokú bíróság ügydöntő határozata elleni
(másod)fellebbezés akkor tekinthető joghatályosnak, ha
 ha a Be. 367/A. §-ban írt arra jogosult,
 a számára a Be. 367/A. § (2) bekezdésében megjelölt irányban, illetve keretben
jelentette be és a Be. 386. § (1) bekezdésében foglalt fellebbezési okok lehetőséget
teremtenek a harmadfokú eljárásra.10
Megjegyzendő e körben, hogy a joghatályosságnak nyilvánvalóan feltétele, hogy a fellebbezés
határidőben érkezett legyen, az elkésett perorvoslat ugyanis értelemszerűen nem nyithatja meg
a harmadfokú bíróság érdemi eljárását.
A fellebbezés joghatályának vizsgálatakor meghatározók a másodfellebbezés okai, melyek a
következők. A másodfokú ítélet ellen fellebbezésnek van helye egyrészt a harmadfokú
bírósághoz, ha a másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével olyan vádlott
bűnösségét állapította meg, illetőleg olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, akit az
elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele szemben az eljárást megszüntette (Be. 386. § (1)
bekezdés a) pont). A második alapvető fellebbezési ok, ha a másodfokú bíróság a büntetőjog
szabályainak megsértésével, olyan cselekmény miatt állapította meg a vádlott bűnösségét,
amelyről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett (Be. 386. § (1) bekezdés b) pont). A harmadik
fő másodfellebbezési ok, ha a másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével az
első fokon elítélt vádlottat felmentette, vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntette (Be.
386. § (1) bekezdés c) pont). E törvényi oknál az elsőként taglalt másodfellebbezési októl
eltérően a másodfokú bíróság hoz felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezést a vádlottal
szemben.
A felülbírálat terjedelme kapcsán alapvetésként rögzítendő, hogy a harmadfokú eljárásban fő
szabályként teljes revízióra kerül sor. A harmadfokú bíróság ugyanis a fellebbezéssel
megtámadott ítéletet és az azt megelőző első - és másodfokú bírósági eljárást – függetlenül
attól, hogy ki fellebbezett – felülbírálja abból a szempontból is, hogy az eljárási szabályokat az
elsőfokú, illetőleg a másodfokú bírósági eljárásban megtartották-e, valamint, hogy a másodfokú
ítélet megalapozott-e.11 Amint Elek Balázs kifejtette,12 a teljes körű harmadfokú felülbírálat
kötelmének több anyagi és eljárásjogi indoka van. A legfőbb anyagi jogi indok, hogy a Btk. 85.

BALLA Lajos: A harmadfokú eljárás néhány aktuális kérdése, A Magyar Bíróképző Akadémián 2010. január 18án előadott előadás szerkesztett változata, www.debreceniitelotabla.hu 2010, 3. https://ejustice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-de-hu.do (utolsó lekérdezés: 2013. november 25.)
10
A Kúria 2/2013 (VII.8.) BK véleménye által fenntartott 1. BK vélemény B.II.2.pontja
11
Be. 387. § (1) bekezdés
12
ELEK Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi
Tanszéke, Debrecen, 2012, 111.
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§ (1) bekezdésére tekintettel bűnhalmazat esetén egy büntetést szab ki a bíróság. A büntetőjogi
következmények meghatározására pedig csak egységesen kerülhet sor.
A harmadfokú eljárásban a teljes revízió elve sajátosan érvényesül, a harmadfokú bíróság
ugyanis mind a másodfokú, mind az elsőfokú eljárást felülbírálja és nem csak a perorvoslattal
támadott részében, hanem az eljárás törvényessége, az eljárási szabályok megtartása, valamint
a másodfokú bíróság által elfogadott tényállás tekintetében is. 13
A felülbírálatnak azonban vannak korlátai, melyek az alábbiak szerint foglalhatók össze. Főszabályként a bíróság csak a fellebbezéssel érintett vádlottra nézve végzi el a felülbírálatot,
kivéve az un.összefüggő ok esetét, amikor a harmadfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett
vádlottat is felmenti, vagy reá nézve az ítéletet hatályon kívül helyezi, ha a fellebbező vádlottnál
is így határoz. A hatályon kívül helyezésre, a vádlottnak nyújtott kedvezmény elvéből (favor
defensionis) eredően csak a terheltre kedvezőbb új döntés lehetősége teremt alapot.
Ha a másodfokú bíróság ítélete több bűncselekményről rendelkezett, a fellebbezés folytán a
harmadfokú bíróság az ítélet minden rendelkezését felülbírálja, kivéve a másodfokú bíróság
által az elsőfokú bíróság ítéletének felmentő, vagy eljárást megszüntető rendelkezését
helybenhagyó részét.14 Fontos korlátot képeznek továbbá a súlyosítási tilalom szabályai.
Mindezen túl vannak még perbeli korlátok, de a tanulmány fő témája és terjedelme nem engedi
meg minden részletszabály bemutatását.
A tényálláshoz kötöttség szabályai
A tényálláshoz kötöttség elve, hasonlóan a másodfokú eljáráshoz, a harmadfokú bírósági
eljárásban is érvényesül a következők szerint. A harmadfokú bíróság a határozatát arra a
tényállásra alapítja, amelynek alapján a másodfokú bíróság a megtámadott ítéletet meghozta,
kivéve, ha ez a tényállás megalapozatlan.15
A törvényi rendelkezés alapján tehát fő szabályként a harmadfokú bíróság a határozatát a
másodfokú bíróság által elfogadott, irányadónak tekintett tényállásra alapítja. Következik ez
részben az elsőfokú bíróság ténybíróság jellegéből, valamint abból is, hogy a harmadfokú
bíróság tisztán jogkérdéseken alapuló fellebbezési okok alapján járhat el és jogkérdésben dönt.
Király Tibor ugyan még a másodfokú eljárás kapcsán fejtette ki, de értelemszerűen irányadók
a harmadfokú tényálláshoz kötöttség szabálya kapcsán is gondolatai, melyek szerint a fő
szabály az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás alapulvétele, a kivétel pedig részben
az, ha a tényállás megalapozatlan.16
Természetesen a harmadfokú eljárásban a másodfokú bíróság által elfogadott tényállás
határozza meg a tényálláshoz kötöttséget, de az szorosan kapcsolódik az elsőfokú bíróság
ténymegállapításaihoz is.
Amint már hivatkozás történt rá, a harmadfokú bírósági eljárásban nincs helye bizonyításnak.
Ha az a tényállás, amelynek alapján a másodfokú bíróság a megtámadott ítéletet meghozta,
megalapozatlan, és a helyes tényállás az iratok tartalma alapján megállapítható vagy a helytelen
ténybeli következtetés az iratok alapján kiküszöbölhető, a harmadfokú bíróság a tényállást
kiegészítheti, vagy helyesbítheti.17
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint ugyanakkor az új tény állításától és a bizonyítás
tilalmától függetlenül célszerűségi szempontból nem kifogásolható a vádlott személyi

HERKE Csongor - FENYVESI Csaba - TREMMEL Flórián: A büntető eljárásjog elmélete, Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, 2012, 346.
14
Be. 387. § (2) bekezdés
15
Be. 388. § (1) bekezdés
16
KIRÁLY Tibor: Büntetőeljárási jog 3., átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 462.
17
Be. 388. § (2) bekezdés
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körülményeinek lényeges megváltozására vonatkozó iratok ismertetése és figyelembe vétele. 18
Az eljárások gyorsítását, a másodfokú ítéletek hatályon kívül helyezésének számát
nyilvánvalóan csökkentő jogértelmezéssel egyet lehet érteni. Nem mellőzhető azonban arra
utalni, hogy a terhelti személyi körülményekben bekövetkezett változásokat vagy a vádlott
vallomása, vagy pedig okiratok bizonyíthatják, mely bizonyítási eszközök által hordozott új
adatok még nem álltak a másodfokú bíróság rendelkezésére. A vádlotti vallomás felvétele és az
okiratok tárgyalás anyagává tétele nem vitásan bizonyításnak minősül, ezért kérdéses, hogy
helyes lehet-e a törvény kiterjesztő értelmezésével olyan gyakorlat kialakításának, amely
lehetőséget teremt a harmadfokú eljárásban az iratok ismertetésére és értékelésére.
Célszerűségi, pergazdasági szempontból egyértelműen igenlő a válasz, a büntető perjog konkrét
normái azonban úgy vélem ilyen „bizonyításra” nem teremtenek alapot. A megfelelő megoldás
az lenne álláspontom szerint, ha a törvény kifejezetten lehetővé tenné a vádlott személyi
körülményeivel kapcsolatos speciális bizonyítást a harmadfokú eljárásban, hasonlóan a
másodfokú nyilvános üléshez. 19
Érdemi kérdésekben nyilvánvalón nem kerülhet sor bizonyításra. Amint a Legfelsőbb Bíróság
is megállapította, a harmadfokú eljárásban nincs helye bizonyításnak. Ezért a harmadfokú
bíróságnak hatályon kívül kell helyeznie a megalapozatlan másodfokú határozatot a Be. 399. §
(5) bekezdés értelmében, ha a megalapozatlanságot bizonyítás nélkül nem lehet kiküszöbölni. 20
Egy másik ügyben az ítélőtábla rámutatott, hogy megalapozatlan és érdemi felülbírálatra
alkalmatlan a másodfokú bíróság ítélete, ha a vádlott bűnösségét megállapító első fokú ítéletben
rögzített tényállástól ténybeli következtetés útján eltérő tényállást állapít meg és a vádlottat
felmenti, de határozatának indokolásában nem ad számot arról, hogy milyen tényekből vont az
elsőfokú bíróság ítéletétől eltérő következtetéseket, illetve állapított meg eltérő tényállást.21
Az ún. keretdiszpozíciókat tartalommal kitöltő jogszabályok megjelölése, értelmezése azonban
nem ténykérdés, attól a felülbírálatot végző bíróság szabadon eltérhet.22
Nem képezi a tanulmány tárgyát részleteiben a tényállás megalapozatlansága és a
megalapozatlanság orvoslása, a harmadfokú eljárásban is érvényesülő tényálláshoz
kötöttséggel kapcsolatban azonban nem mellőzhető a megalapozatlansági okok és
megszüntetésük módjainak vázlatos áttekintése a harmadfokú per speciális szabályainak
megfelelően.
A Be. 385. § rendelkezésére tekintettel a megalapozatlansági okokat alapvetően a másodfokú
eljárás normáinak tükrében lehet vizsgálni a harmadfokú eljárásban is. A megalapozatlanság
kiküszöbölésével és a harmadfokú bíróság érdemi döntési lehetőségeivel kapcsolatban azonban
a különös normák megelőzik az általános szabályt.
Az ítéleti tényállás megalapozott egyfelől, ha a bíróság a törvényesen lefolytatott bizonyítási
eljárást követően a vád tárgyává tett eseményeket a valóságnak megfelelően, helyesen és
hiánytalanul állapította meg, másfelől ha megalapozatlansági hibában nem szenved. 23
Megalapozatlan viszont az ítélet, ha a tényállás nincs felderítve, nem került sor tényállás
megállapítására, vagy hiányos a tényállás, ha a megállapított tények ellentétesek az iratok
tartalmával, valamint ha az eljárt bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül
következtetett.24
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A jogtudomány,25 valamint az ítélkezési gyakorlat is megkülönbözteti a megalapozatlanság két
fokát, a részleges vagy a teljes megalapozatlanságot. A tényállás rendszerint részlegesen
megalapozatlan, ha részben nincs felderítve, kisebb mértékben hiányos, részben eltér az iratok
tartalmától vagy egyes ténybeli következtetések helytelenek. A részleges megalapozatlanság
csak a tényállás egyes részeit érinti. Ezzel szemben teljes a tényállás megalapozatlansága, ha a
bíróság nem állapított meg tényállást, vagy releváns büntetőjogi főkérdéseket meghatározó
tények tekintetében felderítetlen, súlyos fokban hiányos, vagy alapvetően helytelen ténybeli
következtetésen nyugszanak a főbb ténymegállapítások.
A teljes megalapozatlanság sem a másodfokú, sem a harmadfokú eljárásban nem orvosolható,
ilyen esetekben a fellebbezési bíróság kasszációs jogkörét gyakorolja. A részbeni
megalapozatlanság, eltérően a másodfokú eljárástól, ha felderítetlenségen alapul, a harmadfokú
eljárásban nem küszöbölhető ki, mert a felderítetlenség jellemzően bizonyítási hibából,
hiányosságból, vagy a bizonyíték felhasználásakor lényeges eljárási szabálysértésből fakad. E
hibák csak bizonyítás által szüntethetők meg, a harmadfokú eljárásban pedig a bizonyítás
felvételét a törvény kizárja. Harmadfokon általában a kisebb hiányosságok, iratellenesség,
esetleges téves következtetések korrigálására van lehetőség.
A tényálláshoz kötöttséggel összefüggésben szükséges vizsgálni, hogy a harmadfokú eljárásban
sor kerülhet-e eltérő tényállás megállapítására, s ha igen milyen körben, irányban. A Be. 388.
§-a nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a harmadfokú bíróság eltérő tényállást állapíthatna
meg. A jogszabály csak a tényállás kiegészítését és helyesbítését említi. Figyelembe kell venni
azonban a kérdés eldöntésénél, hogy a Be. 385. §-a szerint a másodfokú bírósági eljárásról szóló
rendelkezéseket is értelemszerűen alkalmazni kell, ha nem eltérő a harmadfokú speciális
szabály. Az nem kétséges, hogy a harmadfokú eljárás normái a korábban eljárt két bíróság
tényállásától eltérő tényállás megállapítását nem szabályozzák. A szabályozás hiánya
ugyanakkor nem jelenti feltétlen azt, hogy ellentétes a másodfokú és harmadfokú norma, ezért
mellőzhetetlen a vonatkozó másodfokú szabályt összevetni a harmadfokú eljárás szabályaival.
A másodfokú eljárás kardinális előírása szerint, megalapozatlanság esetében a másodfokú
bíróság az iratok tartalma, ténybeli következtetés, vagy a felvett bizonyítás alapján az elsőfokú
bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállást állapíthat meg, ha a vádlott
felmentésének (részbeni felmentésének) vagy az eljárás megszüntetésének (részbeni
megszüntetésének) van helye. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét fenti esetben
az eltérő tényállás alapján bírálja felül.26
A másodfokú per e központi szabálya szerint az egyértelmű, hogy a harmadfokú bíróság a
vádlott terhére nem állapíthat meg eltérő tényállást. Nincs mód ezért eltérő ténymegállapítások
után a vádlottat felmentő másodfokú ítélet megváltoztatására és harmadfokon történő elítélésre.
Jogértelmezést igényel azonban, hogy a vádlott javára van-e lehetőség eltérő tényállás
megállapítására a harmadfokú eljárásban és ezen eltérő tények alapján, a másodfokon elítélt
vádlott felmentésére. A már idézettek szerint a Be. 388. §-ból ez nem következik, de részletes
szabályozás hiányában a felhívott másodfokú perjogi norma viszont erre lehetőséget teremthet.
A vádlott javára eltérő tényállás megállapítására értelemszerűen a harmadfokú eljárásban
ténybeli következtetés, vagy másodfokú eljárási szabálysértés útján rögzített tények mellőzése
által kerülhet csak sor, mert a bizonyítás kizárt, az iratok tartalma alapján történő kiegészítések
és helyesbítések pedig úgy gondolom, eltérő tényállást nem alapozathatnak meg.
Lehetséges egy másik jogértelmezés is, mely az elsőfokú bíróság ténybírósági jellegét helyezi
előtérbe, s nem lát lehetőséget a harmadfokú bíróság részéről nagyreformációra a tények
körében, azaz eltérő tényállás megállapítására.
Ilyen értelmezés szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a harmadfokú bíróság nem
ténybíróság, reformációs jogköre ténykérdésekben korlátozott. A harmadfokú eljárásban a
25
26

HERKE – FENYVESI – TREMMEL i.m. 335.
Be. 352. § (1) bekezdés b) pont

217

218

tényállás hiányos megállapítása, az iratellenesség és a helytelen ténybeli következtetés
küszöbölhető ki a tényállás kiegészítése vagy helyesbítése útján. Erre pedig csak akkor van
mód, ha a helyes tényállás az iratok tartalma alapján megállapítható, vagy a helytelen ténybeli
következtetés az iratok alapján kiküszöbölhető. Érdemi, megváltoztató döntést tehát csak a
tényállás megalapozatlanságának orvoslása, megalapozott tényállás mellett hozhat a
harmadfokú bíróság.
A harmadfokú bíróság jogbírósági jellege, korlátozott reformációs lehetőségei alapján így olyan
jogkövetkeztetés is levonható, mely nem lát perrendszerű alapot a harmadfokú bíróság részéről
az eltérő tényállás megállapítására és ez alapján a másodfokú ítélettől érdemben eltérő döntés
meghozatalára a vádlott javára sem.
A két jogértelmezési mód közül álláspontom szerint az elsőként elemzett nem ütközik perjogi
normába és levezethető a törvény általános elvei alapján, másrészt feltétlen az ítélkezés
időszerűségét javítja és a hatályon kívül helyezések számát csökkentheti, ami olyan alapvető,
társadalmi, igazságszolgáltatási érdek, melynek biztosítása érdekében a Kúria széleskörű
vizsgálatot folytatott 2012-ben a hatályon kívül helyezési gyakorlat problémáinak feltárása
érdekében.27
A vádlott javára az eltérő tényállás megállapítása egyértelműen a favor defensionis elvéből
származik. Az alapelvek, garanciális szabályok általában áthatják az egész törvényt s
kiterjednek az általános és a speciális rendelkezésekre is. Úgy gondolom, hogy a Be. 388. § (2)
bekezdésének a tényállás helyesbítésével kapcsolatos szabálya, valamint a harmadfokú
eljárásban az eltérő tényállás megállapítása leírásának hiánya nem jelenti azt, hogy az idézett
törvényi rendelkezés olyan speciális szabály, mely a Be. 385. §-ra figyelemmel kizárná a
másodfokú eljárás tényálláshoz kötöttséggel kapcsolatos, a vádlott javára szóló feloldásával
járó szabályait. A másodfokú ítélet megalapozatlansága esetén ezért, ha a megalapozatlanság
okának elhárítása nem igényel bizonyítást, megítélésem szerint helyes ténybeli
következtetéssel, illetve a másodfokon a tényálláshoz kötöttséggel kapcsolatban megvalósult
eljárási szabálysértés orvoslása mellett a vádlott javára a harmadfokú bíróság is megállapíthat
eltérő tényállást, mely a másodfokon elítélt vádlott felmentéséhez vezet. Megjegyzendő, hogy
az első foktól eltérő tényállás alapján másodfokon az elítélés a Be. 352. § (1) bekezdés b)
pontjába ütköző lényeges relatív eljárási szabálysértés 28, melynek kiküszöbölése, ha lehetséges,
a harmadfokú bíróság részére is kötelezettséget teremt. Ugyanakkor az eltérő tényállás
megállapítása nem abszolút hiba, mely alapján a harmadfokú bíróságnak a másodfokú, vagy
mindkét ítéletet hatályon kívül kellene helyeznie. Nem lenne célszerű a vádlottnak nyújtott
kedvezmény elvét kizárni a harmadfokú ítélkezésben, mert a terhelt javára az eltérő tényállás
megállapítása garanciális jogokat nem sérthet és ilyen eljárásjogi eszköz mellőzése az eljárások
elhúzódásához vezetne a hatályon kívül helyezések által.
Azzal egyet kell érteni, hogy a harmadfokú bíróság nem ténybíróság és reformációs lehetőségei
szűkebbek a másodfokú bíróságénál, nem látok azonban a törvényben olyan konkrét, egzakt
rendelkezést, mely a Be. 352. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását kizárná a harmadfokú
perben. Ezt a jogértelmezést már felsőbírósági döntés is megerősíti. Egy harmadfokra került
ügyben a városi bíróság a zaklatás vétsége miatt emelt vád alól a vádlottat bizonyítottság hiánya
miatt felmentette. A tényállást ennek megfelelően a vádlott részéről a vád szerint elhangzott
fenyegető kijelentéseket mellőzve állapította meg. Az ügyészi fellebbezés folytán másodfokon
eljáró törvényszék ezzel szemben egy széleskörű bizonyítás felvételét követően azt állapította
meg, hogy a vádlott megfenyegette a sértettet, és az új tényállás alapján a vádlottat bűnösnek
mondta ki zaklatás vétségében. A védelmi másodfellebbezések után harmadfokon eljáró
ítélőtábla megállapította, hogy a tényálláshoz kötöttség szabályainak megsértésével került sor
a vádlott terhére eltérő tényállás megállapítására. Egyben lehetőséget látott a tényállás
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módosítására és alapvetően a megalapozott elsőfokú tényállás elfogadására, melyben nem
voltak olyan adatok, melyek a vádlott büntetőjogi felelősségét igazolták, ezért az első fokú
ítélettel egyezően a harmadfokú bíróság felmentő rendelkezést hozott. Rögzítve azt is, hogy a
vádlottnak nyújtott kedvezmény elvéből következően a harmadfokú eljárásban is van lehetőség
a vádlott javára az eljárási szabálysértéssel, vagy megalapozatlanul másodfokon megállapított
tényállás megváltoztatására.29
5. Zárszó
Miként láthattuk, a hatályos Be. viszonylag új jogintézményei, a harmadfokú eljárás, a kétfokú
jogorvoslati rendszer számos jogértelmezési kérdést vetnek fel. A Legfelsőbb Bíróság, illetve
ma már Kúria kollégiumi véleményeiben és elvi jelentőségű eseti döntéseiben biztosítja a
jogegységet és széleskörű jogértelmezéssel választ ad a törvénynek a nem teljesen részletes és
pontos szabályaival kapcsolatban felmerült kérdésekre. Tekintettel arra, hogy több mint fél
évszázadig nem éltek a perjogban a kétfokú jogorvoslat szabályai, a harmadfokú eljárás
bevezetése vitathatatlanul egy olyan új eljárási helyzetet teremtett, mely jelentős jogértelmezési
feladatot rótt a felsőbíróságokra, különösen a Legfelsőbb Bíróságra, illetőleg Kúriára. Úgy
ítélem meg azonban, egyetértve Erdei Árpád gondolataival, hogy a bírói jogértelmezés
lehetőségei korlátozottak.30 A minden kérdést részleteiben, megfelelő módon tisztázó
szabályozás megteremtése ugyanis az államhatalmi ágak elválasztásának elvéből is fakadóan a
jogalkotó feladata. Indokolt lenne meglátásom szerint a másodfellebbezés joghatályával
kapcsolatos szabályok pontosítása, figyelembe véve a jogalkalmazásban kialakult gyakorlatot,
esetlegesen részkérdésekben – mint a vádlott személyi körülményei – a bizonyítás felvételének
megengedése, a tényálláshoz kötöttséggel kapcsolatban részletesebb, a harmadfokú eljárás
specialitását kifejező normák megalkotása.
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Hati Csilla: Az okiratok ismertetése és felolvasása a tárgyaláson
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Témavezető: Dr. Elek Balázs tanszékvezető egyetemi docens
1. A közvetlenség elve
A közvetlenség elve az egyik legrégibb és legjelentősebb eljárásjogi elv. Az elv értelmében a
bíróság lehetőleg személyes észleletei alapján, közvetlenül megvizsgált, eredeti bizonyítási
forrásokra alapozza ügydöntő határozatát. Az elvet a megbízható ténymegállapítás garanciális
jelentőségű előfeltételeként szokták emlegetni. Az elvet mind inkább előtérbe helyező eljárás
érdekében elsősorban a bizonyítékok közvetlen vizsgálatával, kevésbé a felolvasás, és még
kevésbé az iratismertetés útján tehető a bizonyíték a tárgyalás anyagává.
A hatályos Be. expressis verbis nem nevesíti az elvet az alapvető rendelkezések között, csupán
a bírósági eljárás általános szabályai között találhatunk utalást rá. Ennek oka lehet az utóbbi
években napvilágot látott számos eljárást gyorsító jogszabályváltozás, melyek folyamatosan
lazítanak a közvetlenség követelményén. Álláspontom szerint egy alapelv aktuális
büntetőeljárási rendszerben való szerepének meghatározása, érvényesülésének vizsgálata során
nem vonható le messzemenő követeztetés annak csupán az elvek listában elfoglalt helye vagy
annak hiánya által, megalapozott következtetések levonása érdekében szükséges az elvek
valódi érvényesülése, vagyis az elv hatókörébe tartozó rendelkezések körében is vizsgálatot
lefolytatni. A közvetlenség elvének érvényesülését büntetőeljárásunkban számos eljárási
részletszabály garantálta és garantálja mind a mai napig, többek között például a személyi
jellegű bizonyítékok, a tanúvallomások kiemelt szerepe, a koncentrált tárgyalás és a
kontradikció garanciái. Beláthatjuk, hogy a közvetlenség elve csupán egyike a feltétlenül
érvényesítendő eljárási elveknek, más elvek jelentőségének biztosításához és a kor
sajátosságaihoz igazodó eljárás érdekében igényként fogalmazódhat meg az elv
érvényesülésének szükséges, de még megengedhető korlátozása. A közvetlenség elvének
nevezett törései az okiratok bizonyítékként történő felhasználása érdekében tett eljárási
cselekmények, vagyis a felolvasás és az iratismertetés jogszabályi rendelkezéseinek változása
kapcsán is megfelelően tapasztalható.
A következőkben a közvetlenség elvének büntető perjogi jelentőségét és annak esetleges
változását egy kiragadott aspektusból, az okiratok, mint tárgyi bizonyítási eszközök
bizonyítékként történő alkalmazhatósága oldaláról kívánom megvilágítani. Ehhez különösen a
legutóbbi, e területen lényeges változásokat eredményező 2010. évi CLXXXIII. módosító
törvény rendelkezéseit kívánom bemutatni, utalva itt a megelőző joggyakorlatra, illetve az
annak hatására bekövetkező lényegi változásokra. A közvetlenség elvét súlytalanabbá tevő,
2011-ben hatályba lépett rendelkezés alapvetően az eljárásban résztvevő személyek eljárási
jogait ténylegesen nem szolgáló, csupán formális garanciákat biztosító szabályok
megváltoztatásával kívánja elérni a büntetőeljárások gyorsabbá tételét. A korábbi vallomások
felolvasása helyett a vallomás ismertetését tette főszabállyá, tekintettel a nagyszámú vádlottal
szemben, több éven keresztül folytatott nyomozást követő bírósági eljárásban a felolvasás okán
keletkezett jelentős nehézségre, mely terjedelmes vallomások esetén több tárgyalási napot is
igénybe vevő felolvasásokat jelenthet. Ráadásul köztudomású tény, hogy az emberek
figyelemkoncentrációja az idő előrehaladtával folyamatosan csökken, különös tekintettel a
felolvasás monotonitására. Puszta szórendi változásnak tűnhet, azonban a felolvasás és az
ismertetés sorrendjének felcserélése igen nagy gyakorlati jelentőséggel jár.
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2. Fogalmi tisztázás
A közvetlenség elvének mind inkább megfelelő személyi jellegű bizonyítékok helyébe
meghatározott célszerűségi okokból esetenként az okirati bizonyítás léphet, tekintettel például
a vádlott vagy a tanú korábbi vallomásának felolvasására (Be. 291.§ és 296. §) vagy az írásbeli
tanúkihallgatás esetére (Be. 85.§(5) bek.). Fontos azonban leszögezni, hogy a közvetlenség elve
az okirati bizonyítással szemben azt a követelményt támasztja, hogy az a határozathozatal
alapjául kizárólag akkor szolgálhat, ha annak tartalmát a bíróság a tárgyaláson felolvasás vagy
iratismertetés útján – változó követelmény – közvetlenül észlelte.
A Be. az iratok ismertetésétől megkülönbözteti az iratok felolvasását. Az iratismertetés az azzal
érintett irat egyes elemeinek a kiemelésével történik. Adott esetben az irat teljes szövegének
felolvasását is jelentheti. Az ismertetés mindig a vallomás lényegére vonatkozik, viszont ebben
az esetben is úgy kell tekinteni, hogy a vallomás teljes tartalmát a bizonyítási anyag részévé
tette a bíróság. Ezzel szemben a felolvasás lényege, hogy az nem történhet az érintett irat egyes
elemeinek a kiemelésével, csupán az iratfelolvasás kötelezettsége szempontjából releváns
részek teljeskörű felolvasásával.
3. Iratfelolvasás- és ismertetés a bírói gyakorlat fényében
3.1. Iratismertetés/felolvasás indítványozása hangfelvételről készített iratmásolatok
vonatkozásában
Az iratok felolvasásával, illetve ismertetésével kapcsolatban részletesen kifejtette álláspontját
2008-ban a Legfelsőbb Bíróság a következő hivatkozott határozatában:1
Az akkor hatályos Be. 301. §-ának (1) bekezdése szerint a tanács elnöke rendelkezik az okiratok
és a bizonyítás eszközéül szolgáló iratok felolvasásáról a tárgyaláson. A Be. tehát főszabályként
minden olyan irat felolvasásának a kötelezettségét előírta a tárgyaláson, amelyet a bíróság
bizonyítási eszközként kívánt felhasználni. A részletezett 301. §-ban foglalt szabályozáshoz
képest különös szabálynak volt tekinthető a Be. 291. §-ának (1) bekezdése, mely szerint, ha a
vádlott a tárgyaláson nem kívánt vallomást tenni, a nyomozás során tett vallomását az ügyész,
a vádlott vagy a védő indítványára, illetve hivatalból a tanács elnöke felolvasta, vagy a
jegyzőkönyvvezetővel felolvastatta. Amikor például a vádlott a tárgyaláson nem kíván
vallomást tenni, de a nyomozás során a nyomozás bíró előtt az előzetes letartóztatása kapcsán
foganatosított meghallgatása alkalmával nyilatkozott a terhére rótt cselekménnyel
kapcsolatban, akkor a Be. 291. §-ának (1) bekezdésében foglalt felolvasás kötelezettsége nem
a bíróság által felvett jegyzőkönyv teljes szövegére, hanem abból a vádlottnak a terhére rótt
cselekménnyel kapcsolatban tett nyilatkozatára, vallomására vonatkozott.
A hivatkozott felülvizsgálati eljárásban megállapítást nyert, hogy az elsőfokon eljárt bíróság
tárgyalási jegyzőkönyvének ide vonatkozó oldala szerint az ott felsorolt iratok, s közöttük a
vizsgálat tárgyát képező hangfelvételekről készített iratmásolatok a bizonyítási eljárás
befejezésekor ismertetésre kerültek azzal a kifejezett nyilatkozattal, hogy a jogosultak
észrevételt nem tesznek, további iratfelolvasást nem kívánnak. Az akkor hatályos Be. 301. §ának (3) bekezdése szerint az ügyész, a védő és a vádlott egybehangzó indítványára a tanács
elnöke engedélyezhette, hogy az okirat felolvasása helyett lényegének ismertetésére vagy
megjelölésére kerüljön sor. – E rendelkezés lényeges tartalma, hogy az iratok felolvasása
helyett az ismertetésre kizárólag a főszereplők egybehangzó nyilatkozata alapján kerülhetett
volna sor. Az adott ügyben ez fordítva történt. A bíróság csak az iratok ismertetését követően
nyilatkoztatta az érintetteket arról, hogy kérik-e további iratok felolvasását. Erre tette az ügyész,
1
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a vádlott és a védője azt a nyilatkozatot, hogy további iratok felolvasását nem kérik. Tényként
állapítható meg tehát, hogy az elsőfokú bírság egyrészt lehetőséget adott az érintetteknek arra,
hogy a törvény által biztosított jogosultságukkal maradéktalanul élhessenek, másrészről pedig
ők kifejezetten nyilatkoztak arról, hogy az iratok felolvasását nem kérik. Ugyanakkor tény az
is, hogy az első- és a másodfokú bíróság megsértette a Be. 301. § (1) és (3) bekezdésében foglalt
rendelkezést, hiszen anélkül ismertette felolvasás helyett az iratokat, hogy megelőzően az
ügyész, a védő és a vádlott erről egybehangzóan nyilatkozott volna, ezért a Legfelsőbb Bíróság
hivatalból vizsgálta ennek jogkövetkezményeit. A Be. 78. § (4) bekezdése szerint nem
értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az
ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény úján, más tiltott módon vagy a résztvevők
eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg. Az első – és a másodfokú bíróság nem
bűncselekmény útján vagy más tiltott módon és nem a résztvevők – így a vádlott és a védő –
eljárási jogainak a korlátozásával tette a bizonyítás anyagává a hangfelvételekről készített
jegyzőkönyveket, hanem a vádlott és a védő kifejezett egyetértésével. Ennél fogva, a formális
eljárási szabálysértés ellenére nem szegték meg a bizonyítás törvényességére vonatkozó
alapvető rendelkezéseket, így nem volt eljárásjogi akadálya annak, hogy a hangfelvételekről
készített írásos másolatokat az eljárt bíróságok bizonyítékként használják fel.
Azt az iratot tehát, melyet a bíróság bizonyítékként kívánt értékelni, főszabályként mindig fel
kellett olvasni a tárgyaláson.
Figyelemmel az említett, 2011-ben hatályba lépett jogszabályváltozásra 2, az imént felvázolt
jogeset eljárási cselekményeinek értékelése lényegesen eltérő lenne napjainkban.
A módosított 301. § (1) bekezdése szerint a tanács elnöke nem a felolvasásáról, hanem
ismertetéséről rendelkezik az okiratoknak és a bizonyítás eszközéül szolgáló iratoknak a
tárgyaláson. A 301. § (3) bekezdés szerint pedig már nem a felolvasás helyetti ismertetés,
hanem az főszabályként megjelölt ismertetés helyetti felolvasás elrendeléséről jogosult dönteni
a tanács elnöke és már nem a jogosultként megjelöltek egybehangzó indítványára, hanem
pusztán azok valamelyikének indítványára is. A módosított 291. § szerint a vádlott korábbi
vallomásának ismertetése vált főszabállyá a felolvasás helyett, mely igaz a 296. § szerinti tanú
korábbi vallomására is. Tekintettel arra, hogy ezek a vallomások az ügyész rendelkezésére
állnak, azokat a vádlott és a védő is megismerheti, sőt azokról költségtérítés nélkül iratmásolatot
kérhet, a nagy terjedelmű vallomások esetén az ismertetés előírása tekinthető inkább
célszerűnek.
3.2. Szakvélemény
A közvetlenség elvének az elsőfokú bíróság általi megsértését állapította meg 2000-ben a
Legfelsőbb Bíróság a következő határozatában. A határozat szerint az elsőfokú bíróság az
ügyben eljárt igazságügyi orvos szakértőt csupán értesítette a tárgyalás határnapjáról, arra nem
idézte meg, csak a készült kiegészítő szakvéleményt olvasta fel, továbbá nem tett eleget a más
szakértő kirendelésére vonatkozó indítványnak. Mindezen intézkedései azáltal sértették meg a
közvetlenség elvét, hogy a kialakult helyzetben lehetetlenné vált, hogy a szakértőhöz mind az
ügyész, mind a vádlott, illetve a védő kérdéseket intézhessenek, a szakértői véleményre
észrevételeket tehessenek.3
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A már említett 2010. évi módosító rendelkezést 4 követően azonban a jogalkotó a tárgyaláson
valamilyen oknál fogva meg nem jelent szakértő szakvéleményének nem a felolvasását, hanem
csupán ismertetését tette főszabállyá.
3.3. Ügyészi vádirat
Az eljárás ésszerűsítése érdekében, viszont a közvetlenség elvét súlytalanabbá tevő
rendelkezésként értékelhető az eljárási kódex 2011. március 1-től hatályos5 bevezetett új
rendelkezése, mely szerint az ügyésznek a vádiratban lehetősége nyílik az idézendő tanúk
megjelölése mellett, tanúk addigi vallomásának pusztán felolvasásának indítványozására abban
az esetben, ha az érintett tanú vallomása a bizonyításhoz bár szükséges, de személyes
megjelenése a tárgyaláson nem indokolt, vagy a megjelenése aránytalan nehézséggel járna,
vagy nem lenne lehetséges (Be. 217.§ (3) bek. h) pont). A vádiratban írt valamennyi
indítvánnyal összefüggésben szükséges annak rögzítése, hogy azok az ügyészt nem kötik,
azoktól a tárgyalás során felvett bizonyítás eredményéhez képest bármikor eltérhet. Így a
személyes idézés helyett a tanú vallomásának felolvasását is kezdeményezheti a vádemelést
követően, az eljárás későbbi szakaszában is. Ebben a körben is egyértelműen megállapítható a
közvetlenség elvének sérelme, ugyanis lényegében az eljárás gyorsítása érdekében a közvetlen
vizsgálat helyett a bíróság közvetett bizonyítási forrásokra alapozhatja ügydöntő határozatát,
holott az elvi lehetősége talán meglenne az érzéki úton való észlelésre és vizsgálatra.
Álláspontom szerint a bevezetett rendelkezés azon része, mely szerint lehetőség nyílik azon
tanú vallomásának pusztán felolvasását indítványozni, akinek a tárgyaláson történő
megjelenése lehetetlen vagy aránytalan nehézséggel járna – célszerűségi okból valóban
elengedhetetlen más eljárási elvek tényleges érvényesítése érdekében, viszont a közvetlenség
elvének indokolatlan korlátozását látom azon bevezetett rendelkezésben, mely
megállapíthatóvá tesz olyan bizonyításhoz bár szükséges és igénybevett tanúvallomási
kategóriát, mely szóbeli előadását nélkülözhetővé teszi a jogalkotó a tárgyaláson, megfosztva
ezáltal a bíróságot a közvetlen észlelés és összbenyomás kialakításának lehetőségétől, és attól,
hogy a bíróság a bizonyító anyag minden részletéről tejes és alapos értesülést szerezzen.
3.4. A tárgyalás folytonossága és a megismételt bizonyítási eljárás
Egy másik eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 6 2010-ben a következő releváns megállapításokat
rögzítette:
A közvetlenség elvének egyik legfontosabb garanciája a folytonosság. A 2011. évi
törvénymódosítással nem érintett Be. 287. § (3) bekezdés ténylegesen azt jelenti, hogy a
tárgyalást elölről kell kezdeni (vagyis nem lehet ismétlés nélkül folytatni) hat hónapon túl,
függetlenül attól, hogy a tanács összetétele megváltozott-e, vagy sem. A tárgyalást akkor is
elölről kell kezdeni, ha 6 hónapon belül a tanács összetételében változás következett be. A
tárgyalás elölről kezdése esetén a tárgyalást meg kell ismételni. Ebben az esetben a bizonyítási
eljárás megismétlésére kerül sor, de a tanács elnöke dönti el, hogy milyen mélységben történjen
az meg. A Legfelsőbb Bíróság jogértelmezése szerint a 287. § (4) bekezdése általános
érvénnyel, vagyis mindkét megismétlési, illetve elölről kezdési követelményre vetítve
könnyítést vezetett be, és a jövőben lehetővé teszi, hogy a megismétlés egyszerűsített formában,
a tárgyalás anyagának ismertetésével is megtörténhessen. Ez a könnyítés megállapíthatóan
Egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról
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korábban csupán az időtúllépés nélküli tanácsváltozás esetére volt alkalmazható. Mindezt
értelmezve megállapítható, hogy a 2011. július 1. napjától hatályos Be. alapján a 287. § (4)
bekezdése általános érvényű háttérrendelkezéssé lépett elő, ami az időtúllépés és időtúllépés
nélküli tanácsváltozás esetére nézve egyaránt biztosítja a tárgyalásnak az iratok ismertetésével
történő megismétlését. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan ok a Be.-ben, ami miatt a
tárgyalást úgy kellene elölről kezdeni, hogy az a már lefolytatott bizonyítás újrafelvételével
járjon. A módosított törvény alapján a tárgyalás anyagának ismertetése egyenértékű a
megismételt bizonyítással.
Mindezek fényében a büntetőeljárási szabályoknak megfelelően járt el az elsőfokú bíróság. A
IV. rendű vádlott tekintettében az eljárás elkülönítésére került sor. Az ezt követő tárgyalási
határnapra a bíróság az elkülönítés előtt meghallgatott tanúkat nem idézte meg, az eljárás során
tett korábbi vallomását a jegyzőkönyvvezetővel történő felolvasás útján tette a tárgyalás
anyagává. Ezen túlmenően a tanács elnöke ugyancsak felolvasással tette bizonyítás anyagává a
szakértői véleményeket, valamint a felek egybehangzó indítványának megfelelően egyéb
okiratokat is, így például feljegyzéseket és a házkutatási jegyzőkönyvet. Megállapítható, hogy
az elkülönítésről rendelkező tárgyaláson az elsőfokú bíróság meghallgatta az elkülönítéssel
érintett vádlottat, a tanúkat úgy, hogy a vádlottnak észrevételezési és kérdezési jogot is
biztosított a törvénynek megfelelően. Ugyancsak a vádlott jelenlétében került sor az
igazságügyi informatikus szakértő és az igazságügyi távbeszélő szakértő meghallgatására, akik
tekintetében a bíróság ugyancsak biztosította a kérdezés, észrevételezési jogot a szakértők
meghallgatását követően. Az elkülönítés után az elsőfokú bíróság az eljárást megismételte, és
ennek keretében a vádlottnak és a tanúknak az eljárás korábbi szakaszában tett tárgyalási,
valamint nyomozati vallomásait, illetve a szakértői véleményeket felolvasta, illetve a
jegyzőkönyvvezetővel felolvastatta. Helyesen mérlegelte tehát a tanács elnöke, hogy jelen
esetben a bizonyítási eljárás megismétlésének megvalósítása iratfelolvasás mélységében is
megfelelően biztosítja a büntetőeljárási alapelvek tényleges érvényesülését.
3.5. A tanú korábbi, gyanúsítottként tett vallomásának felolvasása
Nem találta alaposnak a Debreceni Ítélőtábla eljáró tanácsa a következő fellebbviteli főügyészi
észrevételt.7 Az észrevétel rámutatott, hogy a másodfokú hatályon kívül helyező végzés
kifejezetten előírta az eljárás teljes lefolytatását a megismételt eljárásban a tanúk
kihallgatásával. E tanúk közé tartozott az eljárás egy korábbi, III. rendű vádlottja, akit jogerősen
felmentett az elsőfokon eljárt bíróság. Az ügyben tanúkénti kihallgatását a vádlottak
cselekményeinek szoros összefüggése okán írta elő a másodfokú bíróság, személyes
nyilatkoztatása ennek okán nem lett volna mellőzhető. A megismételt eljárásban az elsőfokú
bíróság felolvasással tette tárgyalás anyagává e tanú korábbi gyanúsítottként tett vallomását.
A Debreceni Ítélőtábla álláspontja a következő8:
Az elsőfokú bíróság valóban nem hallgatta ki tanúként a volt terheltet, akivel szemben a
részbeni felmentő ítélet az első eljárásban már jogerőre emelkedett. A hatályon kívül helyező
végzésre tekintettel ilyen eljárási helyzetben a volt terhelt a tanú pozíciójába lép és a törvény
speciális rendelkezéseinek megfelelően lehet kihallgatni. Az nyilvánvaló, hogy objektív
tanúvallomás tételi akadály hiányában a korábbi terhelti vallomás felolvasásának és ilyen
formában a bizonyíték értékelésének nincs helye. Jelen ügyben azonban különös eljárásjogi
helyzet alakult ki, mert a bíróság megkísérelte a tanú kihallgatását, az viszont ismeretlen helyen
tartózkodása miatt nem vezetett eredményre. A tanú tartózkodási helyének felderítésére
irányuló intézkedések nem jártak sikerrel, ezt követően tette a bíróság tárgyalás anyagává a Be.
296. § (1) bekezdés a) pontjára utalva a tanú nyomozási irat 377., valamint 381-383. lapszám
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alatt csatolt terhelti (gyanúsítotti) vallomásait. A Be. 296. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
tanú korábbi vallomása felolvasható, ha a tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki, illetve ha tartós
külföldi tartózkodása miatt az nem lehetséges. A bíróság megalapozottan rögzítette, hogy a tanú
ismeretlen helyen, külföldön tartózkodása olyan objektív akadály, mely kizárja a kihallgatást a
több éve folyó perben. A tanút korábban gyanúsítottként hallgatták ki, ezért helyesen vizsgálta
az elsőfokú bíróság, hogy a tanú korábbi, terhelti vallomásai felolvasásának van-e helye. A Be.
296. § (4) bekezdése annyi megkötést tartalmaz, hogy ha a tárgyaláson tanúként kihallgatandó
személyt az eljárás korábbi szakaszában gyanúsítottként, vagy vádlottként hallgatták ki, a
hozzájárulása nélkül a korábbi vallomása, vagy vallomásának csak az a része ismertethető vagy
olvasható fel, amelyre nem vonatkozik a Be. 82. § (1) bekezdésben biztosított mentességi joga.
Nem tévedett ezért az elsőfokú bíróság, amikor az ismeretlen tartózkodási helyű, volt terheltből
tanúvá váló személy korábbi terhelti vallomásait tárgyalás anyagává tette és a II.r. vádlott
terhére bizonyítékként értékelte. Hangsúlyos e körben, hogy a magánokirat-hamisítás és a
csalás tekintetében a bíróság az érintett személyt jogerősen felmentette, vallomása ekként saját
terhére nem szolgált az ügyben. Nincs ezért eljárásjogi akadálya, hogy a II.r. vádlottal szemben
a korábbi terhelti vallomás bizonyítékot szolgáltasson. E körben utal az ítélőtábla a Legfelsőbb
Bíróság Bt.I.1178/2004. számú, a BH.2006.317. számon közzétett eseti döntéseire, miszerint a
tanú vallomása csak abban a kérdésben nem vehető figyelembe bizonyítási eszközként,
amellyel kapcsolatban mentességi jog illeti meg és a vallomást megtagadhatta volna. E
döntésben kifejtettek is azt erősítik meg, hogy azon részben, melyben a tanú nem kifejezetten
magát vádolja, hanem például egy elkövető-társat, úgy e tekintetben a vallomás felhasználható,
még akkor is, ha e cselekményrészre nézve nem történik meg a mentességi kioktatás, vagy jelen
ügyre vetítve a kifejezett hozzájáruló nyilatkozat, melynek beszerzésére egyébként sem volt
lehetőség.
Záró gondolatok
Úgy tűnik, az okiratok felolvasására és ismertetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések
változása megfelelően alátámasztja Erdei Árpád azon gondolatát, miszerint a hagyományos
elvek némelyike az idők folyamán veszíthet az erejéből, ugyanis a jogalkotás jogpolitikai célból
számos kivétel bevezetésével erodálja őket. 9
Cséka Ervin már 1998-ban rögzítette, hogy a közvetlenség elvének fényében kialakult egyre
inkább túlzottnak, merevnek tartott eljárásjogi rendelkezések enyhítését szorgalmazó
törekvések nyernek tért az utóbbi években. 10 A többször említett, az egyes törvényeknek a
bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló
2010. évi CLXXXIII. módosító törvény elsősorban az időbeliség követelményének
érvényesülését biztosítja a közvetlenség elv tényleges érvényesülésének hátrányára, viszont a
jogalkotói indokolás alapján csupán az eljárásban résztvevő személyek eljárási jogait
ténylegesen nem szolgáló, formális garanciákat biztosító szabályok megváltoztatása terén teszi
azt.
Király Tibor elmélete szerint azonban a közvetlenség azon alapelvek közé tartozik, melyek bár
eltűrnek kivételeket, az esetek túlnyomó többségében mégis érvényesülnek, megmarad
rendszerjellemző tulajdonságuk.11

ERDEI Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában. ELTE Kiadó, Budapest, 2012. 138. oldal.
CSÉKA Ervin: Korszerűsödő alapelvek a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
Nominatae, Acta Juridica et Politica, Tomus LIII. Fasciculus 1-25., Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár
70. születésnapjára. Szeged, 1998. 103-120. oldal.
11
KIRÁLY Tibor: Büntető-eljárási jog. Osiris, Budapest, 2003. 105.oldal.
9
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Kiss Patrik: A korrupciós bűncselekmények pönalizálásának megváltozott szabályai az
új Büntető Kódexben
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Görgényi Ilona intézeti tanszékvezető egyetemi tanár
Bevezetés
A jelen tanulmány célja a korrupciós bűncselekmények megváltozott szabályainak bemutatása
az új Büntető Törvénykönyvben. A korrupciós bűncselekmények azon delictumok köre,
amelyek a közszférába és a magánszférába vetett bizalmat, hitelességet, a szabályszerű
működést, a pártatlan, részrehajlásmentes eljárást veszélyeztetik vagy sértik. 1 „A korrupciós
bűncselekmények alapjaiban veszélyeztetik a társadalmak egészséges működését.” 2 Az
ENYÜBS3 adatai alapján 2012-ben összesen 828 regisztrált korrupciós bűncselekményt
követtek el. A valóságban ennél lényegesen nagyobb számban követnek el korrupt
cselekményeket, ugyanakkor e delictum csoport sajátossága „a kölcsönös érdekeltségű
bűnkapcsolatok,” ezért a látencia rendkívül jelentős. „A korrupciós elkövetések esetében pedig
a hivatalos adatok keveset mondanak, hiszen itt nyilvánvalóan óriási a látencia. Utalni kell
mindenekelőtt a hatóságok előtt ismertté nem váló cselekmények nagy számára.” 4 A 2012. évi
C. törvény 2013. július elsejei hatállyal számos változást hozott a korrupció-büntetőjog
fejlődésében, egyrészt a nemzetközi standardok maximális figyelembe vételével, másrészt a
bírói gyakorlat nehézségeiből levonható tanulságokra tekintettel. Ebben a munkában tehát azt
tárom fel, hogy az 1978. évi Büntető Törvénykönyvhöz képest a 2012. évi Büntető Kódex
milyen új novumokat vezetett be a magyar büntetőjogba, melyek voltak e módosítások háttér
indokai, illetve azt, hogy e megváltozott szabályok milyen kihívások elé állítják a
jogalkalmazót.
1. A 2012. évi Btk. rendszerbeli, szerkezeti változásai
Az új Büntető Törvénykönyv rendszertani, szerkezeti felépítését tekintve azt mondhatjuk, hogy
a korrupciós bűncselekmények kriminalizálása során rendszertanilag, szerkezetileg számos
novummal találkozhatunk. Az 1978. évi Btk. a korrupt cselekményeket a XV. fejezetben az
államigazgatás az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények körében,
ezen belül a VII. címben a (nemzeti) közélet tisztasága elleni bűncselekményeknél valamint a
VIII. címben a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekményeknél 5 helyezte el. A 2012.
évi Büntető Kódex egy új fejezetet hoz létre, a XXVII. fejezetet a korrupciós bűncselekmények
elnevezéssel. Álláspontom szerint ez a fejezeti megnevezés nem túl szerencsés, hiszen a
korrupció, mint fogalom kriminológiai kategória, a korrupciós bűncselekmények a
büntetőjogászok számára egy gyűjtőfogalom, amely bűncselekmények meghatározott csokrát
jelenti, és amelybe a szakirodalomban uralkodó álláspont szerint a hivatali visszaélés delictuma
is beletartozik. Ezt az álláspontot fogadja el a német büntetőjogi dogmatika, és a hatályos német
Büntető Törvénykönyv is, hiszen egy fejezetben az StGb. XXX. fejeztében a hivatali
bűncselekményeknél6 található meg az összes közszektorbeli korrupt cselekmény és a hivatali
visszaélés is.
Ezzel tulajdonképpen meghatároztuk a korrupciós bűncselekmények jogi tárgyát.
KŐHALMI László: Joghistória villanások a magyar korrupció – büntetőjog történetéből, Jura, 2013/1 szám, 150.
3
Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika
4
KORINEK László: Újabb tendenciák, Belügyi Szemle, 2013/1. szám, 21.
5
E bűncselekményi kör bevezetésére nemzetközi standardok hatására az 1998. évi LXXXVII. törvénnyel került
sor.
6
Deutsches Strafgesetzbuch dreißigster Abschnitt Straftaten im Amt.
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Az új Büntető Törvénykönyv tehát a korábbi két külön címben történő szabályozás helyett egy
fejezetben tartalmazza mind a nemzeti és mind a nemzetközi kapcsolatokban elkövetett korrupt
cselekményeket az asszimiláció elvének megfelelően. E nemzetközi standard azt kívánja meg,
hogy azonos tartalommal, azonos feltételek mellett, azonos büntetési tételekkel kerüljenek
kriminalizálásra a nemzeti és a nemzetközi korrupt cselekmények is. A magyar jogalkotó ezt
azzal a jogtechnikai megoldással teljesítette, hogy az egyes törvényi tényállások végén utaló
szabállyal a nemzetközi kapcsolatokban elkövetett cselekményeket is azonos szabályok mentén
rendelte büntetni. Példaként említhető, a 290.§.- ban szabályozott vesztegetés tényállása, amely
az (1)-(3) bekezdésekben a nemzeti kapcsolatokban elkövetett vesztegetést szabályozza, a (4)
bekezdésben pedig visszautaló szabállyal a nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetést
kriminalizálja. A Büntető Kódex akként rendelkezik, hogy az (1)-(3) bekezdés szerint
büntetendő, aki a vesztegetést külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében
tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követi el. . „Az egyes bűncselekményeknél a
törvény, ahol a nemzetközi szerződések, illetve az Európai Unió jogi aktusai alapján szükséges
volt, az adott tényállás végén önálló bekezdésben utal arra, hogy az ott szabályozott cselekmény
nemzetközi hivatalos személy vonatkozásában is büntetendő. A nemzetközi közélet tisztasága
elleni bűncselekmények elkövetési magatartása megegyezik a megfelelő korrupciós
bűncselekmény tényállásával, és a büntetési tételek is azonosak.”7
A szerkezeti egyszerűsítés mellett kiemelendő, hogy először szerepelnek a magánszektorbeli
tényállások és csak ezután a közszektorbeli tényállások (ez alól két kivétel van, a befolyás
vásárlása és a befolyással üzérkedés, ahol először a közszektorban elkövetett bűncselekményt,
és csak másodlagosan a magánszektorban elkövetett bűncselekményt szabályozza a törvény a
szerző szerint jogalkotói következetlenség miatt), valamint először az aktív elkövetési forma és
csak másodlagosan a passzív elkövetési forma szerepel a nemzetközi standardokra
figyelemmel. Egyébként megállapítható az az általános tétel, hogy”általában az aktív
vesztegetés arra a félre utal, aki felajánlja vagy ténylegesen megfizeti az előnyt, míg a passzív
vesztegetés az elfogadó félre utal.”8 „A törvény következetes logika mentén határozza meg a
védett jogtárgyon belüli specialitásra – gazdasági szféra, hivatali szféra, hatósági eljárás – és a
kiszabható szankció mértéke szerint a bűncselekmény súlyára tekintettel az egyes tényállások
sorrendjét.”9
További szerkezeti, rendszertani újdonság, hogy a passzív „gazdasági” vesztegetés eddig két
külön szakaszban került szabályozásra, a 251.§.-ban a dolgozó vagy tag általi elkövetés, illetve
a 252.§-ban az önálló intézkedésre jogosult általi elkövetés. Az új Büntető Törvénykönyvben
már a 291.§.- ban vagyis már egy szakaszban kerül pönalizálásra a „gazdasági” vesztegetés,
figyelemmel arra, hogy egyrészt az önálló intézkedésre jogosult általi elkövetés tulajdonképpen
minősítő körülménynek tekinthető, másrészt pedig ugyanazok az elkövetési magatartások, ezért
szükségtelennek ítélte meg a jogalkotó a két külön szakaszban történő szabályozást.
Végezetül pedig meg kell emlékezni arról, hogy az eddigi egy szakaszban, a 255.§-ban
szabályozott hatósági eljárásban elkövetett vesztegetés két külön szakaszba került az aktívpasszív sorrendre tekintettel, így az új Büntető Kódex ismeri a 295.§-ban a vesztegetés a
bírósági vagy hatósági eljárásban delictumot (aktív alakzat) valamint a 296.§.-ban a vesztegetés
elfogadása a bírósági vagy hatósági eljárásban delictumot (passzív alakzat).

BELOVICS Ervin – MOLNÁR Gábor Miklós – SINKU Pál: Büntetőjog II. - Különös Rész a 2012. évi C. törvény
alapján, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2012. 424-425.
8
WOLF, Sebastian: Modernization of the German anti-corruption criminal law by international legal provisions,
German Law Journal, Vol. 7. No 9: 786: Generally, „active bribery” refers to the party who offers or actually pays
the bribe, while „passive” bribery refers to the recipient.
9
BELOVICS Ervin – MOLNÁR Gábor Miklós – SINKU Pál: i.m.: 424.
7

228

229

2. A büntetést korlátlanul enyhíthető vagy mellőzhető jogintézmény
Az 1978. évi Büntető Kódex az együttműködő terhelt számára büntethetőséget megszüntető
okot biztosított, melynek ismérvei, hogy ez automatikus, kötelező és teljes büntetés alóli
mentességet jelent, vagyis a feltételek fennállása esetén az elkövetőt a terhére rótt
bűncselekmény alól fel kellett menteni. A 2012. évi Büntető Törvénykönyv már „csak” a
büntetést korlátlanul enyhíthető, vagy mellőzhető jogintézményt vezeti be, amelynek ismérvei,
hogy nem automatikus, alkalmazása még a feltételek fennállása esetén sem kötelező, hanem az
egyedi körülményektől és bírói mérlegeléstől függő büntetlenséget jelent. A hatályos
szabályozáshoz képest az egyik leglényegesebb változtatása, hogy büntethetőséget
megszüntető ok helyett a törvény a büntetés korlátlan enyhítésére vagy mellőzésére ad
lehetőséget, a vesztegetési cselekmények felderítésében a hatóságokkal érdemben
együttműködő elkövetőkkel szemben (miniszteri indoklás). „Ha a törvény korlátlan enyhítést
enged, bármely büntetési nem legkisebb mértéke is kiszabható.” 10 Az alkalmazás feltétele
egyébként az, hogy az elkövető a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna,
a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja, a passzív alakzat esetén ezen
túlmenően további feltétel, hogy a kapott jogtalan vagyoni előnyt vagy annak ellenértékét a
hatóságnak átadja. „Az elkövetőnek a „hatóságnál”, azaz a nyomozó hatóságnál vagy az
ügyészségen kell bejelentést tennie a cselekményről. Nem elégséges azonban a puszta
bejelentés, hanem fel kell tárnia „az elkövetés körülményeit” is, vagyis annak helyét, idejét,
módját és egyéb részleteit is.”11
E változás indokai a következők: egyrészt a Greco harmadik körös ország értékelése, amely
kritikaként fogalmazta meg a korábbi szabályozással szemben, hogy a bejelentésnek nincs
időbeli korlátja (az új Büntető Kódexben sincs ilyen korlát felállítva), nincs lehetőség az egyedi
körülmények mérlegelésére, hiszen automatikus és kötelező e büntethetőséget megszüntető ok
alkalmazása, továbbá nincs lehetőség bírói felülvizsgálatra. Másrészt a változások mögött a
neorepresszív büntetőjogi tendencia húzódik meg, vagyis a szigorodó büntetőjog, a
„keménykéz” politikájának érvényesülése a korrupciós bűncselekmények pönalizálása során.
A „law and order” büntetőjogi irányzat egyébként az Amerikai Egyesült Államokból indult ki
rendkívüli szigorú, elrettentő büntetések bevezetésével, amely a szerző álláspontja szerint az új
Büntető Törvénykönyv megszigorodott szabályai mögött is (nyomokban) megtalálható. 12 „Az
Egyesült Államokban – de más angolszász jogkört követő országokban is – aggályos, az európai
mérce szerint, módfelett szigorú és represszív kriminálpolitika s büntető gyakorlat alakult ki a
legutóbbi időszakban, elsősorban a „law and order” ideológiája nyomán.” 13
3. A vesztegetés
A fejezet első delictuma a vesztegetés, amely a magánszektorbeli korrupciós bűncselekmények
aktív alakzata, és amelyről megállapítható, hogy jelentősége a nemzetközi fejleményekkel
összefüggésben felértékelődött. A magyar büntetőjogban e felértékelődés első igazi állomása
az 1987. évi III. törvény. „Először az 1987. évi III. törvény reagált a gazdasági élet tisztaságát
sértő cselekmények súlyának növekedésére az elkövetői kör bővítésével, pontosításával,
továbbá egy addig szabálysértésként értékelt magatartás bűncselekménnyé nyilvánításával,
GÖRGÉNYI Ilona – KARSAI Krisztina – MADAI Sándor – TÓTH Mihály – VASKUTI András: Büntetőjogi
fogalomtár, Complex kiadó, Budapest, 2012. 87.
11
KÓNYA István (szerk.): Magyar Büntetőjog Kommentár a gyakorlat számára, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó,
Budapest, 2013. 1119.
12
Lásd például a három csapás szabályát.
13
NAGY Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2013. 111.
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amikor a dolgozó vagy tag működésével kapcsolatban előnyt kért.”14A törvényi tényállás
lelőhelye az 1978. évi Büntető Kódexben a 254. § illetve a 258/C. §.-ok, a 2012. évi Büntető
Törvénykönyvben a vesztegetés a 290.§.-ban található meg. A bűncselekmény szabályozásának
legfontosabb változása, hogy amíg az 1978. évi IV. törvényben e delictum passzív alanya a
költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, egyesület dolgozója, vagy tagja, addig a 2012. évi
C. törvényben a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy. E
tekintetben a vesztegetés elfogadásánál lentebb kifejtettek az irányadóak. A kommentár is
rámutat a megváltozott passzív alanyra, miszerint „az aktív gazdasági vesztegetés tényállásában
a passzív alany a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző
személy.”15
A tényállást illetően az új Büntető Törvénykönyv új minősítő körülményeket vezet be,
mégpedig az alapesethez kapcsolódó bűnszövetséget vagy üzletszerűséget, illetve minősítő
körülmények kombinációját, azaz az önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatos
elkövetéshez párosuló bűnszövetséget vagy üzletszerűséget.
További változásként említhető meg a szankciók szigorodása a fentebb kifejtett neorepresszív
büntetőjogi irányzattal összefüggésben. Példaként említhető az önálló intézkedésre jogosult
általi elkövetés, amely az előző Büntető Kódexben öt évig terjedő szabadságvesztéssel volt
büntethető, vagyis akár a generális minimum is kiszabható volt, addig ez a minősítő körülmény
az új Büntető Törvénykönyvben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, tehát
a jogalkotó speciális minimumot vezetett be, így a büntetési tételkeret alsó határa már legalább
egy év, a korábbi három hónap helyett.
A többi tényállási elem tekintetében lényegesebb változások nem mutathatóak ki, így csupán a
leglényegesebb elemek néhány aspektusát emelném ki. Az elkövetési tárgy a jogtalan előny.
Azt mondhatjuk, hogy e fogalom relatív és bizonytalan, nincs egy olyan definíció, ami mindent
magába foglalna. A Btk. eredeti szövege nem is tartalmazta a jogtalan szót, de a következetes
bírói gyakorlat mindig is jogtalanként aposztrofálta az előnyt, ami azt jelenti, hogy az adott
személy nem jogszabályszerűen fogadta el vagy kapta az előnyt. (BH1996.297) „OECDegyezmény és ET-egyezmény is lényegében a „jogtalan” jelzőt szerepelteti, míg az EUegyezmény az e jelző nélküli, de bármilyen előnyt tartalmazza” 16 A jogtalan előny lehet
vagyoni, személyi vagy erkölcsi. A német büntetőjogi dogmatika az előny alatt minden olyan
juttatást ért, amely révén az elkövető vagy egy harmadik személy a korábbinál kedvezőbb
helyzetbe kerül. Az előny alapvetően három fajtája között tesz különbség a materiális, az
immateriális és a harmadik előny között. „Az előny minden olyan juttatás, amely az elkövető
vagy harmadik személy helyzetét materiálisan vagy immateriálisan gazdasági, jogi vagy
személyes vonatkozásban objektíve javítja, és amelyre egyébként nincs megalapozott jogi
igénye.”17 A materiális előnyön mind a magyar mind a német büntetőjog számos esetkört ért,
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így pénzbeli juttatást, különböző vagyontárgyak juttatása, kötelezettségtől szabadulás, míg
immateriális előnyt két csoportba sorolhatjuk, úgy, mint személyes és erkölcsi előnyök, például
szexuális kapcsolat létesítése, munkahelyi előléptetés stb.
A bűncselekmény közönséges delictum, ami azt jelenti, hogy alanya bárki lehet, aki az alannyá
válás alapvető feltételeivel rendelkezik. A törvényi szövegezés célzatot is tartalmaz (azért, hogy
kötelességét megszegje), vagyis bűnösségi szempontból azt mondhatjuk, hogy kizárólag
egyenes szándékkal követhető el. „A cselekmény célzatos, azt a terhelt azért követi el, hogy a
passzív vesztegető a kötelességét megszegje, ezért csak egyenes szándékkal követhető el.” 18
4. A vesztegetés elfogadása
Az 1978. évi Büntető Törvénykönyvben e tényállást a 251.§ és a 252.§ valamint a nemzetközi
kapcsolatokban a 258/C. § (3)-(4) bekezdései szabályozták. Az új Büntető Törvénykönyv a
korábban kifejtett egyszerűsítési szempontokra tekintettel egy szakaszban a 291.§.-ban
szabályozza ezt a bűncselekményt. A vesztegetés elfogadása vonatkozásában kiemelném, hogy
az elkövető megnevezése megváltozott. A bűncselekmény szabályozásának legfontosabb
változása, hogy amíg az 1978. évi IV. törvényben e delictum alanya a költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet, egyesület dolgozója, vagy tagja, addig a 2012. évi C. törvényben az
elkövető a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy. A
változások háttere egyfelől az, hogy a „dolgozó” elavult kifejezés, másfelől pedig az új kitétel
szélesebb elkövetői kört foglal magába, ugyanakkor továbbra is megfelel a jogbiztonság
követelményének. „A tényállásban a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében
tevékenységet végző személy szélesebb kört ölel fel, mint az adott szervezet dolgozója, illetve
tagja, kiterjed ugyanis nemcsak a munka, vagy tagsági viszonyon alapuló, hanem más
szerződéses kapcsolatokra is, ugyanakkor a jogbiztonság szempontjából pontosnak és jól
értelmezhetőnek is tekinthető.”19 „Ezzel a jogalkotó kiküszöbölte azon értelmezési problémát,
amit a hatályos jogban nem ismert „dolgozó” kifejezés szerepeltetése okozott.” 20 A dolgozó
kifejezés számos esetben nehézséget okozott a joggyakorlat számára. Gyakran felvetődött az a
kérdés, hogy a munkaviszonyon kívül más jogviszony keretében végzett tevékenység e
foglalom alá vonható-e, így különös a megbízási szerződés, a vállalkozási szerződés és a tanulói
szerződés keretében elkövetett tényállásszerű cselekmények esetén megáll-e a vesztegetés
tényállása vagy sem. A megbízási és a vállalkozási szerződés vonatkozásában az ítélkezési
gyakorlat akként foglalt állást, hogy a vesztegetés törvényi tényállásában szereplő gazdálkodó
szerv „dolgozója” alatt nemcsak a szervnél munkaviszony keretében munkát végző személy,
hanem az olyan személy is értendő, aki munkaviszonyra jellemző sajátosságokat mutató
jogviszony keretében fejti ki tevékenységét. Vagyis, a dolgozó fogalmának a lényeges tartalma
és ezzel együtt a határa abban határozható meg, hogy a munkaadó vagy a munkát végző személy
dönt-e a munkavégzésre irányuló jogviszony lényeges tartalmát jelentő kérdésekben. Ha a
polgári jogi megbízási szerződés keretei között a munkaerőnek a megbízó (munkaadó)
rendelkezésére bocsátása és mindezt kiegészítendő a megbízó utasításai szerint történő
munkavégzés kötelezettsége megállapítható, akkor a megbízott a vizsgált tényállás alkalmazása
szempontjából dolgozónak minősülhet (EBH2012. B. 28). Álláspontom szerint az új Büntető
Törvénykönyv alkalmazásában a tényállás alá vonható mind a megbízási mind a vállalkozási
szerződés keretében kifejtett korrupt cselekmény. A tanulói szerződés tekintetében a bírói
gyakorlat pedig azt az álláspontot foglalta el, hogy a szakmunkástanuló nem valósíthatja meg
a gazdálkodó szervezet dolgozója által elkövetett vesztegetés bűntettét (BH2008. 9).
KÓNYA István (Szerk.) i.m: 1115.
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Véleményem szerint az új Büntető Kódex megfogalmazása miszerint a gazdálkodó szervezet
részére vagy érdekében végző személy lehet a vesztegetés alanya, arra enged következtetni,
hogy ezentúl akár a tanulói szerződés keretében elkövetett korrupt cselekmények is a
vesztegetés hatálya alá tartozhatnak.
Az 1978. évi Kódexben a delictum elkövetési magatartásának három fordulatát
különböztethetjük meg úgy, mint a jogtalan előny ígérése, a jogtalan előny vagy ígéretének
elfogadása illetve a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetértés. A 2012. évi C.
törvény a harmadik fordulat tekintetében hozott változásokat, mivel kiegészült a rá tekintettel
harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával
egyetértéssel. E változás lényege, „a rá tekintettel harmadik személynek” kitétel. Ennek indoka
az ésszerűségre figyelemmel történő szűkítés, hiszen az új Büntető Kódex szabályozásában már
senki sem büntethető azért, mert kollégája korrupt.
A minősítő körülményeknél újdonság, hogy kikerült a minősített esetek rendszeréből a
„fontosabb ügyekben történt kötelességszegés”, azért mert ez bizonytalan jogfogalomnak
tekinthető, homályos, nehezen értelmezhető, de a büntetés kiszabása körében továbbra is
értékelendő szempont.
Az 1978. évi Büntető Törvénykönyvben az „egyszerű” dolgozó vagy tag által történt ígéret
elfogadása vagy egyetértése esetén a kötelességszegés, mint célzat szerepel, ugyanakkor az
önálló intézkedésre jogosult általi elkövetés esetén e célzat nem szerepel. A 2012. évi
Kódexünkben már az alapesetben sem szerepel célzat, azaz sehol sem található meg a
kötelességének megszegéséért kitétel. „Az 1978. évi Btk. szerint a passzív gazdasági
vesztegetés első alakzatánál (251.§) a működéssel kapcsolatban csak a jogtalan előny kérése
valósított meg bűncselekményt, s az előnynek vagy ígéretének elfogadása és egyetértés az előny
kérőjével vagy elfogadójával csak akkor, ha az a kötelességük megszegéséért történik. A
hatályos Btk. a fentiek szerinti, korábban érvényesülő büntetőjogi differenciálást megszüntette,
s az elkövető a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével valósítja
meg az elkövetési magatartást.”21
A további tényállási elemek vonatkozásában egyrészt kiemelném, hogy a delictum alanya a
gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy lehet, vagyis
különös bűncselekmény, delictum proprium. A (3) bekezdés szerinti minősített eset elkövetője
pedig a gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző önálló intézkedésre
jogosult személy.
5. A hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása
A hivatali vesztegetés, amelyet aktív alakzatnak tekinthetünk, az 1978. évi IV. törvényben a
253.§.-ban az új Büntető Kódexben a 293.§.-ban található. A hivatali vesztegetésnél az 1978.
évi Büntető Törvénykönyvhöz képest az elkövetési tárgy tekintetében mutatható ki változás. E
törvényben az előny előtt szerepel a „jogtalan” szó, addig a 2012. évi C. törvényben már csak
az előny kitétel található meg, azaz a jogtalan kifejezés kikerül. A változás alapvető indoka
egyrészt az, hogy a befolyásolni törekvéshez adott vagy ígért előny mindig jogtalan, fogalmilag
elképzelhetetlen, hogy jogszerű legyen, másrészt az előny az aktív vesztegető személyére nézve
az addiginál mindig kedvezőbb állapotot jelent, ezért tulajdonképpen felesleges a jogtalan szó
használata. Egyébként az 1978. évi Btk. eredetileg nem tartalmazta a jogtalan kitételt,
ugyanakkor a bírói gyakorlat mindig jogtalanként értékelte az előnyt. További változás, hogy a
törvény szövegezésében megjelenik a „befolyásolni törekszik”, így ezzel a jelzővel bővül az
elkövetési magatartás. A hatályos szöveghez képest az elkövetési magatartás kiegészül a
befolyásra törekvéssel. Ezzel a jogalkotó jelzi, hogy az előnynek alkalmasnak kell lennie a
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befolyásolásra, illetve az előny adásának célja a hivatalos személy befolyásolása (miniszteri
indoklás.) Az új Büntető Kódex továbbra is kriminalizálja a nemzetközi kapcsolatokban
elkövetett hivatali vesztegetést utaló diszpozícióval. „Az új Btk. az egyszerűsítés jegyében a
korábban külön cím alatt szabályozott, de tényállási elemeiben és a kiszabható büntetés
nagyságában lényeges eltérést nem mutató vesztegetés nemzetközi kapcsolatokba
bűncselekményét a korrupciós bűncselekmények megfelelő helyein, az alaptényállásra
visszautalással szabályozza.”22 Az új Büntető Kódex továbbra is ismeri a gazdálkodó szervezet
vezetője, illetve ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított, a gazdálkodó szervezet részére
vagy érdekében tevékenységet végző személy vikárius (helyettesítő) felelősségét, abban az
esetben, ha a hivatali vesztegetést (vagyis aktív alakzatot) a gazdálkodó szervezet részére vagy
érdekében tevékenységet végző személy a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és
felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény elkövetését
megakadályozhatta volna. Ugyanakkor a szakirodalomban ismert az az álláspont, hogy ez a
büntetőjogi jogintézmény inkább papírjog és nem élőjog, ez a rendelkezés a gyakorlatban nem
érvényesül.23
A hivatali vesztegetés alanya bárki lehet (delictum commune). A bűnösség vonatkozásában
kiemelném, hogy az (1)-(3) bekezdés elkövetője egyenes és eshetőleges szándékkal egyaránt
elkövetheti a bűncselekményt, a helyettesítő felelősség esetén pedig szándékos és gondatlan
elkövetés is releváns.
A hivatali vesztegetés elfogadása delictumnál novum, hogy az elkövetési tárgy elől szintén
kikerül a jogtalan szó, a minősítő körülmények száma csökken, kikerül a fontosabb ügyekben
intézkedésre hivatott hivatalos személy általi illetve más hivatalos személy fontosabb ügyekben
elkövetés, a már korábban kifejtett bizonytalansági tényezőkre figyelemmel. E delictumnál
csak utalnák rá, hogy az elkövetési magatartások változatlanok, azaz a tényállás megállapítása
szempontjából releváns az előny kérése, az előny vagy ígéretének elfogadása, rá tekintettel
harmadik személynek adott vagy ígért előny kérőjével vagy elfogadójával egyetértés. A
vesztegetés elfogadása alanya delictum proprium lévén egyrészt a hivatalos személy (Btk.
459.§ (1) 11. pont), másrészt a külföldi hivatalos személy (Btk. 459.§ (1) 13. pont) lehet. A
bűnösség szempontjából csak a szándékos elkövetés a releváns.
6. Vesztegetés bírósági vagy más hatósági eljárásban, illetve elfogadása
Új elnevezésű tényállás a vesztegetés bírósági vagy más hatósági eljárásban, de tartalmilag
lényegében megfelel a korábbi Btk. rendelkezéseinek. A tényállás előzményeként ki kel emelni,
hogy a magyar jogalkotó a nemzetközi sztenderdekben előírt kötelezettségek teljesítése
érdekében alkotta meg ezt a delictumot. „Az ENSZ határon átnyúló szervezett bűnözés elleni
egyezménye felhívja a részes államokat az igazságszolgáltatás akadályoztatásának
bűncselekménnyé nyilvánítására. (23. cikk). Ezen nemzetközi elvárásnak való megfelelés
érdekében a 2001. évi CXXI. törvény beiktatta a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
közé a hatósági eljárásban elkövetett vesztegetést (Btk. 255.§).”24 Az elkövetési magatartások
köre szintén kitágul és bekerül a törvényszövegbe az „ígéréssel” történő fordulat. Az előny elől
a jogtalan kitétel itt is kikerül, továbbá a nemzetközi kapcsolatokban elkövetett cselekményeket
VASKUTI András: i.m.: 2013: 203.
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szintén kriminalizálják. E bűncselekmény sajátossága célzatában rejlik, ugyanis az elkövető azt
kívánja elérni, hogy más a bírósági, választottbírósági vagy hatósági eljárásban törvényes jogait
ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse. A törvényi tényállás szövegezésében szereplő
célzat miatt a bűncselekmény csak egyenes szándék esetén állapítható meg. A bűncselekmény
alanya bárki lehet, aki az alannyá váláshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, ezért delictum
commune, vagyis közönséges bűncselekményről van szó.
A vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban passzív elkövetési alakzat, amely
külön, önálló szakaszban került szabályozásra az új Büntető Kódexben, szemben az 1978. évi
Büntető Törvénykönyvben, ahol egy paragrafuson belüli bekezdésben került kriminalizálásra.
Az elkövetési magatartás kiegészül az ígéret elfogadásával és az egyetértéssel. A miniszteri
indoklás rámutat, hogy ezzel a vesztegetés elfogadása elkövetési magatartásának szabályozása
mind a gazdasági, mind a hivatali, és mind a bírósági vagy hatósági eljárás vonatkozásában
egységessé válik. Csak utalnék rá, hogy e rendelkezésnél is tetten érhető a szigorodó büntetőjog
és a vesztegetést a nemzetközi kapcsolatokban is pönalizálják. A bűncselekmény célzatos, azért
kíván előnyhöz jutni az elkövető, hogy bírósági, választottbírósági vagy más hatósági
eljárásban törvényes jogait ne gyakorolja, vagy kötelezettségeit ne teljesítse. A bűncselekmény
alanya az lehet, aki tizennegyedik életévét betöltötte és legalább korlátozott beszámítási
képességgel rendelkezik.
7. Vesztegetés feljelentésének elmulasztása
E bűncselekményről tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy „a látens korrupció” ellen ható
jogintézmény. „A 2001. évi CXXI. törvénnyel az 1978. évi Btk. 255./B.§-ába beiktatott
tényállásként a vesztegetés feljelentésének elmulasztása a korrupció elleni fellépés egyik
büntetőjogi eszköze, annak elősegítése érdekében, hogy ezek a bűncselekmények könnyebben
a hatóságok tudomására.”25 A bűncselekmény alanya a hivatalos személy lehet, tekintettel arra,
hogy a jogszabály számukra írja elő a feljelentési kötelezettséget, ha hitelt érdemlő tudomást
szerez arról, hogy még le nem leplezett vesztegetést, vagy vesztegetés elfogadását követtek el,
és erről a hatóságnak, mihelyt teheti nem tesz feljelentést.
8. Befolyás vásárlása és a befolyással üzérkedés
A befolyás vásárlása egy új delictum, a 2011. évi CL. törvény vezette be a magyar büntetőjogba.
A befolyás vásárlása a befolyással üzérkedés párjaként fogható fel, az előbbi az aktív alakzat,
az utóbbi a passzív elkövetési alakzat. A befolyással üzérkedés bűncselekményét egyébként a
magyar büntetőjog már régóta ismeri, az 1942. évi X. törvény vezette be. Az új Büntető Kódex
szerkezeti elvére, és a nemzetközi standardokra figyelemmel először az aktív és utána a passzív
alakzat került elhelyezésre. A tényállás azonban a logikai sorrenddel ellentétesen először a
közszektorbeli és utána a magánszektorbeli alakzatot szabályozza jogalkotói
következetlenségre visszavezethetően. Megállapítható tehát, hogy mind a befolyással
üzérkedés és mind a befolyás vásárlása esetén különbséget tehetünk hivatali passzív és hivatali
aktív, valamint magánszektorbeli aktív és magánszektorbeli passzív alakzatok között. A
magyar jogalkotó a befolyás vásárlása és a befolyással üzérkedés tényállások kialakítása során
az irányadó nemzetközi standardoknak, különös tekintettel az Európa Tanács által
megfogalmazatott követelményeknek kívánt megfelelni. „A nemzetközi instrumentumok közül
lényegében az Európa Tanács korrupció elleni büntetőjogi egyezménye tartalmaz
kötelezettséget a befolyással üzérkedés büntetni rendelésére.” 26
GÖRGÉNYI Ilona – GULA József – HORVÁTH Tibor – JACSÓ Judit – LÉVAY Miklós – SÁNTHA Ferenc – VÁRADI
Erika: i.m.: 380.
26
HOLLÁN Miklós: A befolyás vásárlásának büntetendőségéről, Jogelméleti Szemle, 2012/3 szám, 24.
25
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Összegzés
A 2013. július elsején hatályba lépett 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről számos
változást és újdonságot hozott, amelyek a jövőben a joggyakorlatot kihívás elé állítja. A XXVII.
fejezetben található korrupciós bűncselekmények rendszerbeli felépítését, a fejezetben található
egyes tényállásokat a jogalkotó a nemzetközi standardok maximális figyelembe vételével
alakította ki. A szerkezeti egyszerűsítések az asszimiláció elvének teljes körű megvalósulását
jelenti, másrészt a könnyebb kezelhetőséget, az áttekinthetőséget is lehetővé teszi. A fejezetbeli
bűncselekmények a magánszektorbeli – közszektorbeli, aktív – passzív alakzat logikai
sorrendre figyelemmel nyertek elhelyezést. A jogalkotó a neorepresszív büntetőjogi irányzat
felerősödésére tekintettel új minősítő körülményeket iktatott be, szélesítette az elkövetési
magatartásokat, megszigorodott büntetési tételkereteket figyelhetünk meg, ugyanakkor
ésszerűségi szempontok, a felhalmozódott ítélkezési gyakorlat tapasztalatai alapján bizonyos
minősítő körülmények kikerültek, új tényállási elemek további feltételként történő
beiktatásával szűkítés is történt. A korrupciós bűncselekmények szabályozásáról összegzésként
elmondható, hogy a törvényhozó EU- és nemzetközi standard komfort fejezetet hozott létre.
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Kormos Tímea: A halottak rendkívüli élete
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Bódis József D.Sc.
Társ-témavezető: Dr. Herke Csongor D.Sc.
A halottügy terén 2014. január 1-től életbe lépő jogszabályi változások átfogóan érintik a
holttestekkel kapcsolatos eljárások rendszerét. Jelen publikáció a novumok sorból a rendkívüli
halál esetcsoportjaira illetve az előzetes vizsgálatra vonatkozó szabályozást kívánja bemutatni.
A rendkívüli halál esetcsoportjainak alakulása
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) XII. – a halottakkal
kapcsolatos rendelkezések címet viselő – fejezete 2014. január 1-től jelentősen átalakul. A
rendkívüli halál fogalma kiüresedik, a korábbi fogalmi meghatározás a „nem természetes halál”
kategóriája mögé kerül. Jelentősen változnak a 2012. december 31-ig „rendkívüli halál1”-ként
aposztrofált konstrukció esetcsoportjai, amelyek 2014. január 01-től megoszlanak a „nem
természetes halál”2 és az immár fogalmi háttér nélkül maradt „rendkívüli halál” között. Az
újonnan kialakított rendszer, amely szerint nem léteznek többé taxatív felsorolás szintjén,
nominalizálva a „egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál bekövetkezésével
összefüggésben szükséges a felelősség vizsgálata” , valamint „az egészségügyi ellátás során
következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegésének gyanúja merül föl”
kategóriák, arra enged következtetni, hogy ezeket a „halál tekintetében bűncselekményre utaló
adat merül fel” esetcsoport alá kell vonnunk a jövőben. A 2013. december 31-ig hatályos és a
2014. január 01-től hatályos esetcsoportok összevetését az alábbiak szerint lehet elvégezni:
2013.12.31-ig hatályos

2014.01.01-től hatályos

Rendkívüli az a halál, amelynek természetes
módon való bekövetkezését a körülmények
kétségessé teszik, így
bekövetkezésének
körülményei
Nem természetes a halál, ha a természetes
bűncselekmény elkövetésére utalnak,
módon való bekövetkezését a körülmények
egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál kétségessé teszik, így
bekövetkezésével összefüggésben szükséges a a halál tekintetében bűncselekményre utaló
felelősség vizsgálata
adat merül fel, vagy
az egészségügyi ellátás során következett be,
és az egészségügyi dolgozó foglalkozási
szabályszegésének gyanúja merül föl,
közlekedési vagy foglalkozás körében Rendkívüli halálnak minősül, azaz
bekövetkezett baleset okozta vagy annak a halált baleset3 okozta, vagy
gyanúja merül föl,
körülmények arra utalnak,

a

Eütv. 218. (4) Rendkívüli az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé
teszik, így…
2
Eütv. 218. § (1) Nem természetes a halál, ha a természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé
teszik, így…
3
Baleset: baleset az emberi szervezetet ért olyan külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül következik be
és halált okoz. Eütv. 216.§ f) pontja. Hatályos 2014. 01-01-től.
1
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öngyilkosság okozta, vagy a körülmények arra a halált öngyilkosság okozta, vagy a
utalnak,
körülmények arra utalnak,
bekövetkezésének előzményei, körülményei
ismeretlenek, vagy nem állnak rendelkezésre
olyan adatok, amelyekből megalapozottan
következtetni lehetne a halál bekövetkeztének
körülményeire
fogvatartott elhalálozása esetén

a halál bekövetkezésének előzményei,
körülményei ismeretlenek és nem állnak
rendelkezésre olyan adatok, amelyekből
megalapozottan következtetni lehet a halál
természetes okból történő bekövetkeztére
fogvatartott elhalálozása esetén

A gyakorlati alkalmazhatóság lesz a mércéje annak, hogy ezek az esetcsoportok meddig
maradnak életben, azonban említésre érdemes például, hogy a korábbi gyakorlat esetcsoportjai
egészen máshogy alakultak.4 Rendkívüli halálként ismerték el a magzat halvaszületését abból
a megfontolásból, hogy a halál magzatelhajtás, „gyermekölés”, vagy orvosi, szülésznői
gondatlanság eredménye lehet. Az erőszakos halál (ide értendő az öngyilkosság, mérgezés,
közlekedési baleset, üzemi baleset is), a talált holttest kategóriái különösebb indoklásra nem
szorulnak. A tisztázatlan halál kategóriája jelentette egyrészt a kórházba szállítást követő 24
órán belül elhunyt esetét, másrészt azt is, amikor a rendelkezésre álló adatokból a halál oka
egyértelműen nem volt megállapítható. Hatályos szabályozásunk szerint utóbbi esetben
előzetes vizsgálat lefolytatására van szükség, tehát – bár maga az eljárás a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) szerint folyik – nem beszélhetünk egyértelműen rendkívüli halálról. A
járványos megbetegedés következtében beálló halál közegészségügyi szempontból tekinthető
relevánsnak és akkor minősítették rendkívüli halálnak, ha jellege (például tömegessége,
súlyossága) miatt beavatkozást igényelt. A hirtelen halál, mivel bűncselekmény elkövetése is
feltételezhető hosszú időn át képezte a rendkívüli halál egyik esetcsoportját, 5 véleményem
szerint helyesen, azonban a legújabb megközelítések a természetes halálestek közé sorolják. 6
Megfontolást érdemel a „18 éven aluli, orvosi kezelés nélkül meghalt gyermek” halálának
kategóriája, mint a jövőben esetlegesen újonnan alkalmazásra kerülő esetcsoport, hiszen a
kábítószerek fokozott terjedése, és más globalizációs hatások is indokolnák reintegrációját,
ezzel egyetemben a szülői, illetve gondviselői felelősség fokozott vizsgálatát. A kihűlés
esetköre nevesítésre nem került ugyan, de a fogalom-meghatározás alapján a baleset
kategóriájába sorolható. Kérdés azonban, hogy abban az estben, ha a kihűléssel kapcsolatban
felmerül a felelősség vizsgálata (például a gondozás elmulasztása kapcsán), akkor tanácsos –e
a hatóságra bízni azt, hogy rendkívüli halál vagy igazságügyi haláleset 7 alapján jár –e el.
Ugyanígy nem sikerült megnyugtató módon rendezni azt a kérdést sem, hogy egy esetleges
kábítószer túladagolás kapcsán beálló halál esetén az eljárás Ket.-ben vagy a büntetőeljárásról
szóló1998. évi XIX. törvény alapján (a továbbiakban: Be.) indul –e? Vagyis a haláleset
rendkívüli halál vagy igazságügyi haláleset? Ki tudhatja egyértelműen azt a helyszínre érkezve,
hogy öngyilkosság történt –e vagy szándékos emberölés?

SOMOGYI Endre – BUDVÁRI Róbert: Az orvos, mint halottkém, In: Igazságügyi orvostan az orvosi gyakorlatban,
Medicina Kiadó, Budapest, 1960. 64-66.
5
ÖKRÖS Sándor: Hirtelen és váratlan halál, In: Somogyi Endre (szerk.): Igazságügyi Orvostan. Medicina
Egészségügyi Könyvkiadó, Budapest, 1964. 91.
6
SÓTONYI Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. 243.
7
ANGYAL Miklós: Rendkívüli halál – orvos a halottszemlén, Belügyi Szemle 2010/9. 54-55.
4
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Somogyi és Budvári szerint8

2014.01.01-től hatályos

Rendkívüli halálnak minősül

Nem természetes a halál, ha a természetes
módon való bekövetkezését a körülmények
kétségessé teszik, így

a magzat halvaszületése
erőszakos halál (emberölés)
tisztázatlan haláleset
járványos
megbetegedésben
9
elhalálozás
erőszakos halál (közlekedési,
baleset)
erőszakos halál (öngyilkosság)

a halál tekintetében bűncselekményre utaló
adat merül fel, vagy
történt Rendkívüli halálnak minősül, azaz
a halált baleset okozta, vagy a körülmények
üzemi arra utalnak,

a halált öngyilkosság okozta, vagy a
körülmények arra utalnak,
18 éven aluli, orvosi kezelés nélkül meghalt a halál bekövetkezésének előzményei,
gyermek
körülményei ismeretlenek és nem állnak
rendelkezésre olyan adatok, amelyekből
tisztázatlan haláleset
megalapozottan következtetni lehet a halál
talált holttest
természetes okból történő bekövetkeztére
hirtelen halál
-

fogvatartott elhalálozása esetén

A német rendszerben legáldefinició szintjén nem adott – a jelenlegi szabályozásunkhoz
hasonlóan – a rendkívüli halál fogalma, azonban léteznek természetesen kiemelt gyakorlati
esetcsoportjai. Ilyenek a mérgezések, öngyilkosság, ha a halál és az azt megelőző orvosi kezelés
között összefüggés van, ha a halál erőszakos behatás következménye (baleset, emberölés),
illetve mindezek lefolyása következtében kialakult állapotok következményeként kialakult
halál.10 Tehát lényegi eltérést csak ezen az utolsó ponton tapasztalunk: a (például közlekedési)
baleset okozójának felelőssége megjelenik akkor is, ha az elhunyt végül a kórházban
tüdőgyulladásban hal meg, hiszen az ő ráhatása nélkül nem került volna az elhunyt kórházba.
Az előzetes vizsgálat
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm.
rendelet fontos újítása, hogy az ügyfél a boncolást megelőzően a hatóság engedélyével
megtekintheti a holttestet. Szintén itt került elsőként rögzítésre, hogy a hatóság engedélyével
a holttestet az ügyfélen kívüli más személy is megtekintheti. Az újítások sorában azonban az –
német jogrendszerben nem ismeretlen – előzetes vizsgálat bír leginkább relevanciával. A
klasszikus áttérés szerint bűncselekményre utaló adatok felmerülése esetén a hatóság a
rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást megszünteti és értesíti a büntetőeljárás
megindítására jogosult szervet. Az előzetes vizsgálat tulajdonképpen szintén egy lehetőség az
áttérésre, ekkor a kiinduló helyzet a természetes halál és a rendkívüli halál között található
(„Ha a rendkívüli halál törvényi feltételeinek fennállása nem egyértelmű, a hatóság előzetes
vizsgálatot tart.”). Innen kell az előzetes vizsgálat során döntési helyzetbe kerülni, 24 óra
elteltével állást foglalni a halál természetéről. Fontos azonban megjegyezni, hogy természetes
halálból nem lehet áttérni rögtön igazságügyi halálesetre, mindenképpen a folyamat közé
SOMOGYI – BUDVÁRI: i.m. 141-144.
Külső hatásnak tekinthető –e a járvány?
10
MADEA Burhard – DETTMEYER Reinhard: Rechtsgrundlagen der Leichenschau: Deutschland. Die ärztliche
Leichenschau, Springer, Berlin, 2006. 3178.
8
9
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ékelődik a hatósági eljárás, vagyis a rendkívüli halál, tehát papírforma szerint csak a Ket.
alapján lehet áttérni a Be. alkalmazására Eütv.-ről nem.
Az előzetes vizsgálat során a hatóság szemlét tart, magát a vizsgálatot a hatóság értesítésétől
számított 24 órán belül kell lezárni. A hatóság az előzetes vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel.
Nem egyértelmű azonban, hogy ha a rendkívüli halál ténye még nem került megállapításra,
akkor hogyan folyhat maga az előzetes vizsgálat Ket. szerinti eljárásban. A legfontosabb
szépséghiba ugyanis ez: a határozottnak megálmodott határvonalak összemosása. Erre enged
ugyanis következtetni a jogszabály szövege, miszerint, ha büntetőeljárás megindítására nincs
lehetőség (tehát nem igazságügyi halálesettel állunk szemben) és az sem igaz, hogy a rendkívüli
halál törvényi feltételei nem állapíthatóak meg (a halál természetes), akkor a hatóság a hatósági
eljárást továbbfolytatja. Tehát az a „vektoriális szemlélet”, amellyel a rendelet átláthatóságot
kívánt teremteni nem született meg teljes egészében.
Összefoglalás
Összegzésképpen elmondható, hogy a rendelet a kérdéskör kapcsán számos elvarratlan szálat
nem rendezett, kitűzött céljai nem valósultak meg abban a tekintetben, hogy a halottügy steril,
kiszámítható, precíz rendszere, fogalmai nem születtek meg. A rendszer továbbra is űrökkel és
visszásságokkal tűzdelt maradt.
Felhasznált irodalom:
ANGYAL Miklós: Rendkívüli halál – orvos a halottszemlén, Belügyi Szemle, 2010/9.
MADEA Burhard – DETTMEYER Reinhard: Rechtsgrundlagen der Leichenschau: Deutschland,
Die ärztliche Leichenschau, 2. Auflage, Springer, Berlin, 2006. 3178.
SOMOGYI Endre – BUDVÁRI Róbert: Igazságügyi orvostan az orvosi gyakorlatban, Medicina
Kiadó, Budapest, 1960.
SOMOGYI Endre: Igazságügyi Orvostan, Medicina Egészségügyi Könyvkiadó, Budapest, 1964.
SÓTONYI Péter (szerk.): Igazságügyi orvostan, harmadik bővített kiadás, Semmelweis Kiadó,
Budapest, 2005.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm.
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Kovács Krisztina: Egyéniesítés, kockázatbecslés, reszocializáció? Az új Büntetésvégrehajtási törvény koncepciói
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Jogi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Borbíró Andrea egyetemi docens
„A jó szociálpolitika a legjobb kriminálpolitika.”
Franz von Liszt
A kriminálpolitika egyik legfontosabb célkitűzése a bűnözés csökkentése, a bűnmegelőzés.1
Tonry és Farrington meghatározását véve alapul ennek 4 iránya lehet, melyek vagy a büntető
igazságszolgáltatáson kívüli körben (kockázatközpontú, a közösségi, a szituációs- vagy
áldozatközpontú megelőzés), vagy a büntető igazságszolgáltatáson belül (büntetőjogi
szankciók és a rendszer hatásának megelőzése) valósulnak meg. „Előbbi a bűnmegelőzési
politikát elsősorban a társadalompolitikához köti, míg utóbbi a kriminálpolitika egy másik nagy
alrendszeréhez, a büntetőpolitikához kapcsolja.”2
Ludwig von Jagemann szerint „a dolog természetéből következik, hogy a büntetés kiszabásánál
megfogalmazott célban az a szándék munkál, hogy az elkövetőt és a társadalom tagjait
érzelmeiken keresztül megragadva visszatartsa a bűnismétléstől […] minden büntetőjog célja
ebben áll: ne ismételjenek, ne kövessenek el újabb bűnt.3 A büntetőjog gyakorlatától, a
büntetéskiszabástól elválaszthatatlan kriminológia tudományának fejlődése során sokféle
módszert kipróbáltak a bűnözéskontroll területén, azaz a bűnözés csökkentése érdekében. A
büntetés célja az évszázadok során együtt változott a társadalmi-politikai környezettel, a
tudomány előrehaladásával és a büntetés-végrehajtási gyakorlat során tapasztaltakkal. De
mindmáig nincs konszenzus abban a kérdésben, hogy mi a bűnözés elleni harc igazán jó
stratégiája.
Most, amikor Magyarországon éppen újjáéledőben van a kontroll és a megfélemlítés
kriminálpolitikája, a világ nyugati felében nagyrészt már elbuktak a kényszer, illetve a
felügyelet és elrettentés alapú beavatkozások és a punitív populizmus negatív hatásai egyre
élesebben rajzolódnak ki, rámutatva arra, hogy az élhető társadalom sokkal inkább preventív
jellegű beavatkozásokat kíván.
A hazánkban jelenleg megmutatkozó büntetőpolitikai irányvonal képviselői úgy érvelnek, hogy
Magyarország csak akkor lehet erős állam, ha megfékezi a bűnök elkövetőit és világossá teszi
a társadalom minden tagja számára, hogy ez a hely nem a bűnözők paradicsoma. 4 A szigorítások
támogatói abban bíznak, hogy a kemény jogszabályok, a megemelt büntetési tételek, a többször
alkalmazott életfogytig tartó szabadságvesztés vagy a leszállított büntethetőségi korhatár és a
fiatalkorúak szabálysértési elzárása megfékezhetik a társadalomban eluralkodó morális
pánikot. A rend ekként történő helyreállításától azt várják, hogy javulni fog az emberek
biztonságérzete, és a szigorú törvények majd minden jogkövető állampolgár számára védelmet
nyújtanak, a deviáns elemeket pedig visszatartják a normasértés minden lehetséges formájától.

Ezt Ligeti Katalin a kriminálpolitika egyik elkülönült alrendszerének tekinti a bűnüldözési politika, az
áldozatpolitika és a büntetőpolitika mellett. (BORBÍRÓ Andrea: Prevenció és büntető igazságszolgáltatás.
Kriminológiai Tanulmányok 46., OKRI, Budapest, 2009., 13. )
2
BORBÍRÓ, 2009., im: 14.
3
JAGEMANN, L. von: Criminallexicon, Nach den neuesen Stande der Gesetzgebung in Deutschkand, Erlandgen,
1854. 14., Idézi: MEZEY Barna: A nevelés és javítás gondolatának megjelenése a börtönügy történetében,
Börtönügyi Szemle, 2007. 3. szám, 27. évfolyam, 13.
4
Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez (a továbbiakban: indokolás a Btk.-hoz).
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A fordulat évei
Ebben a környezetben döntött a Kormány arról, hogy átfogó igazságszolgáltatási reform kell
az országnak. A büntető anyagi- és eljárásjog mellett, a megújítás harmadik pillérét jelentette a
büntetés-végrehajtási jog új alapokra helyezése. A joganyag reformját az elmúlt évek
társadalmi változásai, a bűnözés újonnan kialakult formái és az erre szigorúbb választ adó
Büntető Törvénykönyv5 hatályba lépése, valamint a büntetés-végrehajtás tapasztalatai tették
időszerűvé. A jogalkotó célja volt egy olyan modern, új alapokra épülő kódex megalkotása,
amely tartalmát tekintve harmonizál a hatékonynak tartott büntetőpolitika elveivel és
összhangban áll nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal.
Fel kell tenni tehát a kérdést, hogy milyen a hatékony büntetőpolitika?
Az 1970-es években lezajlott kriminálpolitikai korszakváltás volt az, amely újra a semlegesítés,
az izolálás vagy a tisztán punitív jellegű büntetési elvek felé fordította a büntetőpolitikát és ezen
a talajon építette fel a bűnözés elleni harc stratégiáját. Martinson „nothing works” végtelenül
pesszimista kijelentése beteljesítette a jóléti társadalom válságát és hosszú időre száműzte a
preventív elképzeléseket a bűnözéskontroll területéről. A jóléti politika túlzottan törekedett az
egyenlő esélyek megteremtésére, de az ennek érdekében egyre emelkedő adókat és közterheket
a piaci társadalom szereplői képtelenek voltak megfizetni. A reformok ellenére emelkedett a
bűnözés, „romlott a bűncselekmények felderítési hatékonysága, lassult a bűnüldözők reakciója,
többéves lemaradásba került a büntető-igazságszolgáltatás, zsúfolttá váltak a zárkák, a
börtönök. Csökkent a lakosság bizalmi indexe.”6 Ez elvezetett a treatment bukásához7, de
ugyanakkor erőteljesen inspirálta a tudományt a „mi működik?” kérdés megválaszolására. Az
1990-es évektől mind több hatásvizsgálat, szisztematikus áttekintés és metaanalízis készült8,
melyek konzisztensen arra a következtetésre jutottak, hogy a kényszer, az elrettentés és
felügyelet alapú beavatkozások semlegesek, vagy éppen kontraproduktívak a bűnözés
csökkentése terén.9
Az ezredfordulóra újra helyet kaptak a kriminálpolitikában a preventív jellegű, a társadalomba
való visszaillesztésre irányuló büntetési célok. Egyrészt újraértelmezve a rehabilitáció fogalmát
fény derült a reszponzivitásra épülő beavatkozások előnyeire a kényszer alapúakhoz képest,
másrészt a bűncselekményeknek a biztonságot folyamatosan veszélyeztető kockázatként való
felfogása mentén új teória alakult ki „a késő modern társadalomban a hétköznapokat
befolyásoló egyéni, közösségi és társadalmi kockázatok számbavételére […] és az erre való
reakcióképesség felmérésére.”10 Előbbi életre hívta az ún. Risk-Need-Responsivity modellt,
utóbbi beépítette a kockázatbecslési eljárásokat a bűnözéskontroll gyakorlatába.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, a továbbiakban Btk.
GÖNCZÖL Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója, In: GÖNCZÖL-KEREZSI-KORINEK-LÉVAY (szerk.):
Kriminológia-Szakkriminológia, CompLex Kiadó, Budapest, 2006, 316.
7
Treatment, azaz kezelés alatt az 1900-as évek második fele jóléti társadalmának kriminálpolitikai ideológiáját
értjük. Legfontosabb jellemzője, hogy egyetlen elkövetőről sem volt hajlandó lemondani, a megjavítást, a
„bűnelkövetésből való kikezelést” az érintett akarata ellenére is véghezvinni törekedett. Éppen ez a határtalan
optimizmus eredményezte bukását, az 1970-es ’80-as évekre ideológiai, alapjogi, hatékonysági, financiális
válságba került és elvesztette a közvélemény bizalmát.
8
Jörg Kinzig (2008), David Thornton-Len Curran-David Grayson-Vernon Holloway (1984), David P. FarringtonJohny Ditchfield-Gareth Hancock-Philip Howard-Darrick Jolliffe-Mark S. Livingston-Kate A. Painter (2002),
Anthony N. Doob-Carla Cesaroni (2004), Vincente Garrido-Luz A. Morales (2007), STARR Project
hatásvizsgálat (Streightening Transnational Approaches to Reducing Re-offending – A nemzeti együttműködés
megerősítése a bűnismétlés érdekében, 2012)
9
BORBÍRÓ, 2009, i.m. 29-33.
10
GÖNCZÖL, i.m., 2006, 316.
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A büntetés-végrehajtás koncepciói
A új Bv. törvény11 indokolásában azt olvashatjuk, hogy a büntetés-végrehajtás célja is a Btk.ban lefektetett büntetési célból kiindulva határozható meg. A Btk. pedig a büntetések célját a
társadalom védelme érdekében ható generális és speciális prevencióban jelöli meg.12 Az
általános megelőzést szolgáló eszközök nem tartoznak a büntetés-végrehajtáshoz, azok a
bűnmegelőzés elsődleges és másodlagos szintjén használatosak. Mindannyian jól láthatjuk az
utcákon, kiolvashatjuk a jogszabályi változásokból és kihallhatjuk a média közvetítéseiből,
hogy a szigorodás, a szélesebb körű ellenőrzés és megfigyelés (stb.) mindenki elrettentését
szolgálja. Ami az új Bv. törvény kapcsán kifejezetten fontos az a bűnmegelőzés harmadlagos
színterén megvalósuló speciális prevenció. „A harmadlagos megelőzés a már megtörtént
bűncselekményekre való intézményes reakciókat tartalmazza, [...], körébe az ismételt
bűnelkövetés és áldozattá válás elkerülésére irányuló intézkedések, beavatkozások tartoznak.” 13
Azaz kijelöli a büntetés-végrehajtás prevenció feladatait és a reszocializációs gyakorlat
prioritásait.
Az új Bv. kódex legfontosabb nóvuma a szabadságvesztés, mint legelterjedtebb büntetési forma
újraszabályozása. A hagyományos törvényesség, fokozatosság, normalizáció hármasa mellett
más elvek is szerepet kapnak a büntetés-végrehajtás irányának kijelölésében. Egyéniesítés,
pragmatizmus, rugalmasság, káros hatások minimalizálása, azaz a reszocializáció, a
társadalmi visszailleszkedés sikerének elősegítése.
A reszocializáció fogalmát nem könnyű feladat meghatározni, hiszen nincsen egy, a
szakirodalomban általánosan elfogadott definíció, hanem többféle megközelítés ismert és
használatos. Ha a reszocializációt a szocializációs folyamat komplementereként értelmezzük,
akkor az elsődleges és másodlagos szocializáció defektusainak korrigálását jelenti. A hibásan
rögzült struktúrák megbontása és a személyiség újjáépítése árán a reszocializáció újraindítja a
tanulási szakaszt, így korrigálva a korábbi szocializációs hibákat. 14 Ha viszont a visszaesések
tükrében értelmezzük a reszocializációs folyamatot, akkor érdemes azt két részre bontani:
rehabilitációra és reintegrációra. Előbbi a zárt intézeti keretek folyó nevelést jelenti, utóbbi
túlmutat azon és komplex társadalmi visszaillesztést jelent.15 Mindez azért nagyon fontos, mert
a visszaesés megelőzése érdekében a reszocializáció nem érhet véget a büntetés-végrehajtási
intézetben, hanem folytatódnia kell az elítélt szabadulása után is.
Az új törvény szóhasználatában a reintegráció kifejezést alkalmazza, és mint újonnan bevezetett
fogalmat több alkalommal megkísérli tisztázni jelentését. A törvény indokolása alapján
reintegráció alatt kell érteni „minden olyan programot, tevékenységet, mely elősegíti, támogatja
a társadalomba történő visszailleszkedés hatékonyságát, a visszaesés esélyének
minimalizálását, akár kizárását is.”16 Tehát az új Bv. törvény reintegráció alatt a társadalomba
való visszaillesztés teljes folyamatát és annak hatékonyságát is érti (minden olyan program,
amely sikerre vihető), nem vagy csak kivételesen lépve ki a büntetés-végrehajtási intézet falai
közül, viszont teret engedve a más szervezetekkel való együttműködésnek.

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedése, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról (a továbbiakban Bv. törvény vagy Bv. kódex).
12
Btk. 79. §
13
GÖNCZÖL, i.m., 2006., 320.
14
SZEGÁL Borisz: A szocializáció és reszocializáció a börtönben, Börtönügyi Szemle, 2007/3. szám, BVOP,
Budapest
15
POPPER Péter: A kriminális személyiségzavar kialakulása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.
16
Bv. törvény indokolása a 83. §-hoz
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„Mi működik?”
1990 óta mind több kriminológiai kutatás bizonyítja, hogy a bűnelkövetést, illetve a
bűnismétlést predesztináló tényezők felismerhetők és beazonosításukkal hatékony kezelési
programok tervezhetők. Közöttük meg kell különböztetnünk a statikus és a dinamikus
rizikófaktorokat. Még előbbiek megváltoztathatatlanok - pl: nem, faj, belépési életkor, bűnözői
előélet -, utóbbiak - pl. szocioökonómiai státusz, intellektus, antiszociális személyiség,
gondolkodásmód és önértékelés - változhatnak az idő múlásával.
A dinamikus kockázati tényezőknek, az ún. kriminogén szükségleteknek a beépítése a
reszocializációs gyakorlatokba, minden eddiginél nagyobb teret engedett az individualizáció
számára és utat nyitott a Risk-Need-Responsivity (RNR) modell alapján felépülő
reszocializációs stratégiáknak. A kockázat (risk) a bűnismétlés, illetve a visszaesés rizikóját
jelenti, amelynek valószínűsége mérhető és így a beavatkozás az elkövető egyéni
veszélyességhez igazítható. A harmadlagos prevenciós szolgáltatás szintjének a bűnismétlés
kockázatáshoz igazítása azt jelenti, hogy „különböző intenzitással kell foglalkozni a magas,
illetve alacsony kockázatúnak minősített elkövetőkkel.”17 Az intenzív beavatkozás a visszaesés
szempontjából leginkább veszélyeztetett elkövetői körnél szükséges, míg az alacsony rizikójú
eseteknél nem.18 „A szükséglet (need) elve a bűnelkövetői viselkedéssel összefüggő dinamikus
faktorok, mint kriminogén szükségletek számbavételének, illetve az ezek befolyásolására
irányuló beavatkozásoknak a követelményét fejezi ki.” 19 A kriminogén szükségletek, mint
bűnelkövetéshez vezető tényezők közvetítenek a konkrét kezelés során bekövetkező változások
és a bűnismétlés valószínűségének módosulása között, ekképp irányítva a kezelési tervet
készítőt. A rosszul megválasztott rizikófaktorokra irányuló beavatkozás akár további súlyos
torzulásokat is eredményezhet és ahelyett, hogy csökkentené, éppen hogy növeli a visszaesés
valószínűségét. Végül a reszponzivitás (responsivity) elve az, amely a beavatkozást az egyéni
lehetőségekhez és képességekhez igazítja, elhatárolva ezzel az RNR-modellre épülő
gyakorlatokat a kényszer alapúaktól. Az általános reszponzivitás elve szerint a leghatékonyabb
rehabilitációs stratégiák a kognitív társas tanuláselméleti perspektívába ágyazott viselkedéses
és kognitív viselkedéses terápiás módszerek.20 A specifikus reszponzivitás elve pedig azt
követeli meg, hogy a kezelés igazodjon az elkövető tanulási képességeihez, körülményeihez,
motivációjához.21 A reszponzivitás elve összességében tehát azt jelenti, hogy az „általános” és
a személyhez jobban kötődő „specifikus reagálóképességre” figyelemmel az intervenciónak
olyannak kell lennie, amely hangsúlyt helyez az egyéni szükségletekre, és bevonja az elkövetőt
a programba, ezáltal tanítva neki a lehető legtöbbet.
Úgy tűnik tehát, hogy a büntetési cél újra meghatározható a reszocializációban, a nevelésben,
de ennek újfajta kognitív-behaviorista jellege tisztán elhatárolja napjaink kezelési programjait
a treatment-ideológia medikális modelljétől és mind több bizonyíték támasztja alá, hogy az új
elem, a kezelés önkéntes, aktív problémamegoldó jellege lesz a siker záloga. 22 Másképp
megfogalmazva a modern reszocializáció sikerének kulcsát az jelentheti, hogy újfajta
megközelítésében a tanuláson alapuló viselkedésterápiák összekapcsolódnak a személyiség
vizsgálatával.23 A kognitív magatartásterápiás programok alapfeltevése, hogy az észlelést, az
17

BORBÍRÓ, 2009., i.m., 33.
BORBÍRÓ Andrea – SZABÓ Judit: Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben a
nemzetközi kutatások fényében, In: VÓKÓ György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok, 49. kötet, OKRI,
Budapest, 2012., 164.
19
BORBÍRÓ, 2009., 33.
20
BORBÍRÓ-SZABÓ, 2012., i.m. 165.
21
BORBÍRÓ, 2009., i.m., 33.
22
BORBÍRÓ, 2009., i.m. 31.
23
BORBÍRÓ Andrea: Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban, Doktori értekezés, Budapest, 2011.,
141.
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érvelést és az emlékezést felölelő gondolkodási folyamatok meghatározzák a viselkedést. Az
tehát, hogy egy bűnelkövető hogyan gondolkodik, milyen a világnézete, hogyan viszonyul
másokhoz, milyen értékekkel rendelkezik, hogyan oldja meg a problémáit, szoros
összefüggésben áll kriminális viselkedésével. 24 A kezelés arra épít, hogy az egyéni megismerés
(kogníció) módosításával viselkedésváltozás érhető el. A kognitív magatartásterápia azért lehet
rendkívül hatékony, mert a személyiség szerepét felértékelve éri el, hogy a fogvatartott belső
indíttatástól vezérelve, saját maga ismerje fel és változtassa meg hibás gondolkodásmódját. A
speciális prevenciós beavatkozások körében többféle CBT program ismert, attól függően, hogy
milyen elemeket hangsúlyoz vagy kombinál a terápia során: irányulhat a kognitív készségek
fejlesztésére, a kognitív újrastrukturálásra, interperszonális problémamegoldásra, a társas
készségek fejlesztésére, dühkontrollra, a morális-érvelést segítő technikák-, az áldozati
szemlélet elsajátítására, viselkedés-változásra, visszaesés-megelőzésre, anyaghasználati
problémák kezelésére, illetve egyéni (a csoportterápiát kiegészítő) kezelésre. 25 „A kognitív
magatartásterápiák más programokhoz képest kedvezőbb eredményeit számtalan hatásvizsgálat
támasztja alá: „hüvelykujj-szabályként” az ilyen programok mintegy 30%-al nagyobb
csökkenést érhetnek el a visszaesési arányokban más programokhoz képest (Garrido and
Morales 2007; Lösl 1995; Redondo et al. 1999; Lipsey 1995; Lipsey et al. 2001). [...] A CBT
része lehet komplex terápiáknak és lehet önálló beavatkozási forma is, a kutatások azonban
egybevágnak abban, hogy mindkét esetben jelentősen hozzájárulhat a visszaesés
csökkentéséhez.”26
A hazai gyakorlat ez idáig erőteljesen az elítéltek oktatására és szakképzésére koncentrált,
elhanyagolva más szociális-, és a személyiségbeli szükségleteket. Nem vitatható, hogy az
iskolai oktatás és a munkaerő-piaci tréningek is szerves részét kell, hogy képezzék a
reszocializációs gyakorlatnak, de a kutatások és hatékonyságvizsgálatok egyértelműen jelzik,
hogy a reszocializáció sikerének kulcsa a személyiségbeli tényezők megváltoztathatóságában
rejlik.
Lesz-e másképp az új törvényben?
Az új Bv. törvény a szabadságvesztés végrehajtásának elvei és céljai kapcsán rögzíti az
elsődleges szakmai feladatot, ami nem más, mint a pozitív személyiségfejlődés elősegítése, a
szabadulás utáni normakövető életmód megalapozása és támogatása. A biztonságos őrzés, mint
a joghátrány érvényesítésének szükségképpeni velejárója az elvek szintjén a reszocializációs
cél mögé sorolódik, pusztán operatív feladatként jelenik meg.
1. Oktatás és munkáltatás
A törvény indokolása szerint a leglényegesebb reintegrációs programok azok, amelyek a
társadalomban is a legnagyobb jelentőséggel bírnak. Oktatás, szakképzés, munkáltatás. E
felfogás mögött az a gondolatmenet áll, hogy ha az elítélt végzettséget, szakmát szerez, akkor
eredményesen tud majd alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz. Az új törvény ezért külön ki
is emeli, hogy az oktatás és szakképzés csak abban az esetben szolgálják a reintegrációt,
amennyiben olyan végzettséget adnak, ami a szabadult elítélt számára hasznos és a
munkaerőpiacon keresett. Mindennek elősegítése érdekében a szabályozás támogatja az
iskolarendszeren kívüli, kompetencia alapú oktatást is, amelynek lényege, hogy a résztvevő
elítéltek elsajátítsanak olyan készségeket, amelyekkel könnyebben tudnak majd érvényesülni a
szabadulás után (például: idegen nyelvi kurzus, önéletrajzírás, álláskeresési tréning, önismereti
24

BORBÍRÓ-SZABÓ, 2012., i.m., 166.
BORBÍRÓ, 2011., i.m., 142. (Landenberg és Lipsey (2005) csoportosításának összefoglalása.)
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tréning). Jelentős előrelépés a munkáltatás és reintegráció kapcsolatában, hogy a jogalkotó több
év várakozás után végül deklarálja, hogy az adó- és járulékkedvezmények ösztönző erejét
kihasználva kell felhívni a civil munkáltatókat, hogy elítélteket foglalkoztassanak, illetve
munkát biztosítsanak számukra a szabadulás után is. A munkáltatás kapcsán meg kell jegyezni
azt is, hogy az új szabályozás nem titkolt célja, hogy önellátó börtönrendszert hozzon létre,
hogy „az elítéltek legszélesebb köre vegyen részt a munkáltatásban és az ellátásukhoz
szükséges lehető legtöbb terméket és szolgáltatást saját maguk állítsák elő.” 27 Az északi
országokban (például Norvégia, Bastoy) évek óta léteznek önellátó börtönök, melyek az
elítélteket a munka megbecsülésére és felelősségre tanítják, ugyanakkor ezek jóval nyitottabb
szemléletben, illetve rendszerben működnek, biztosítva az önfenntartáshoz szükséges
körülményeket (eszközök, lehetőségek) a normalizáció elvét olyan magas szinten valósítják
meg, amelyre a magyar börtönrendszer jelenleg nem képes.
2. Szabadulásra felkészítés, a visszailleszkedést elősegítő programok
Az oktatás-szakképzés-munkáltatás triumvirátusa az új szemlélet tükrében kiegészült azzal az
elvárással, hogy a társadalomba beillesztés azt is jelentse, hogy a fogvatartott szabadulásakor
olyan attitűdökkel rendelkezzen, hogy képes legyen és akarjon is a társadalom hasznos tagjává
válni. A fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatban említ két konkrét reintegrációs programot a
törvény: a családi konzultációt és a családterápiát. A családi konzultáció egy kötetlen
kapcsolattartási forma, ami a családi kötelékek erősítését szolgálja. A családterápia pedig egy
tematikusan szervezett pszichoterápiás foglalkozás, ahol a terapeuta segít a problémák
felismerésében és megoldásában a tüneteket mutató egyénnel és a családdal együttműködésben.
Viszont éppen ezeknek, a törvény szövege szerinti egyéb reintegrációs tevékenység (oktatás,
szakképzés, munkáltatás mellett) besorolás alá tartozó programoknak nincs még kidolgozott
módszertana, megfelelő szakmai, anyagi és személyi háttere.
A szabadulásra felkészítés az új kódex koncepciója szerint két színtéren (büntetés-végrehajtási
intézet és visszafogadó környezet), az elkövetők két csoportját (hosszú és rövid időtartamra
elítéltek) támogatva történne. A prizonizációs ártalmak erőteljes érvényesülése miatt a hosszú
ítéletesek esetében a hatékonyság kritériuma, hogy a reintegrációs tevékenység ne csak a
fogvatartottak, hanem azt a befogadó környezetet is támogassa, ahova az elítélt a büntetés
kitöltése után szabadulni fog. A multiszisztémás rendszerek több szintjén beavatkozó
programok lényege (a külföldi jó gyakorlatok alapján), hogy az egyént nem önmagában, hanem
egy komplex hálózatban létezőnek tekintik, amelynek minden egyes eleme viselkedést
meghatározó faktor és ennek megfelelően a beavatkozás sem csak az egyén szintjén szükséges,
hanem több szinten is vagy a különböző rendszerek kombinációjánál.28 A magyar szabályozás
szerint az ilyen esetekben az elítélt részére részvételi kötelezettséggel terhelt, egyéni kezelési
tervet kell kidolgozni, kiemelt figyelmet fordítva az oktatás, a képzés, a szükség szerinti
szakképzés és a más kapcsolódó készségek fejlesztésére (például álláskeresési-, önéletrajz-írási
technikák). Az egyéni reintegrációs program kidolgozásához szükséges információk beszerzése
a pártfogó felügyelő feladata, aki ennek érdekében együttműködik a befogadó környezettel és
felkészíti a szabaduló elítélt fogadására. Az új törvény indokolása a kötelező részvételt a
program fontos elemének tartja, annak ellenére, hogy a hatékonyságvizsgálatok mind az
önkéntességben látják a siker egyik nélkülözhetetlen pillérét. A másik elkövetői csoport, a rövid
ítéletesek társadalmi integrációját a társadalmi kötődés program hivatott biztosítani. A törvény

Bv. törvény indokolása a 216. §-hoz
Ilyen jellegű családi és közösségi alapú reszocializációs program például az amerikai Multisystemic Therapy,
amelynek középpontjában a fiatalkorú elkövetők súlyos antiszociális magatartását meghatározó tényezők állnak,
http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/modelprograms/MST.html (Letöltve: 2012.10.22.)
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indokolása szerint, mivel „ők jellemzően nem a tipikus szubkulturális bűnözők” 29,
reintegrációjuk során elsősorban arra kell koncentrálni, hogy amíg a rövid ítéletes elítélt
büntetését tölti, ne szakadjon ki abból a családi, munkahelyi és tágabb szociális környezetből,
amelyben elítélését megelőzően élt. Ezért a társadalmi kötődés program feladata a szabad
élethez közelítő fogvatartási körülmények megteremtése, azaz a befogadó környezet erősítése,
a korábbi munkahelyre történő visszatérés segítése vagy új munkahely keresése (amennyiben
szükséges), a lakhatás megerősítése és a társadalmi kapcsolatok biztosítása. Mivel a program
elsősorban a totális intézeten kívül próbál hatni, megvalósításában sokkal nagyobb szerepet
szán a törvény a pártfogó felügyelőnek, mint a büntetés-végrehajtás szakszemélyzetének. Így a
programban részt vevő elítélt a pártfogó kontrollja mellett mind hosszabb és hosszabb időre
hagyhatja majd el az intézetet.
3. Individualizáció, progresszivitás, differenciált rezsimrendszer
Az individualizáció az új Bv. törvényben sem jelent személyre szabott kezelést, hanem azt a
differenciált rezsimrendszer útján megvalósuló egyéniesítést kell érteni alatta, ahol a
csoportképzés a nemek és fokozatok szerinti elkülönítésen túl „személyiség-adekvát életkori,
kriminológiai, biztonsági, nevelési és egészségügyi” 30 szempontok alapján történik. Több
fontos kérdést vet fel, hogy az egyének felé a fokozatosság elvét a törvény motivációként
használja: azaz, ha az elítélt szubjektív viselkedése megfelelő (nem okoz gondot az intézetnek,
részt vesz a reintegrációs programokon) és az objektív jogszabályi feltételek (bizonyos idő
eltelte) fennállnak, akkor egyre inkább differenciálttá teheti az életét az intézetben. De vajon
mennyiben tekinthetjük tényleges személyiségbeli változásnak az alkalmazkodásnak azt a
folyamatát, ami a fogvatartott jól felfogott érdeke? Az egyéni aktivitás a progresszív
jogintézmények alkalmazásának egyik kritériuma, függ tőle a feltételes szabadságra bocsátás,
ennek függvényében kerülhet új, kedvezőbb rezsimbe az elítélt és ez képezi alapját a
kockázatbecslésnek, amivel az egyéni visszaesési rizikót, megfordítva a reintegrációs
hajlandóságot kívánja mérni a rendszer. Miért ne tenne meg mindent a fogvatartott ezekért belső
indíttatás vagy bármiféle személyiségváltozás nélkül is? Az új, előremutató elveket 31 így
alkalmazásuk során megfosztják lényegi tartalmuktól, gyakorlati megvalósulásuk során
elvesztik valódi esszenciájukat, aminek tulajdonképpen hatékonyságukat köszönhetik.
További kérdés, hogy a hazai büntetés-végrehajtás túlzsúfoltsága miatt a legtöbb büntetésvégrehajtási intézmény számára megoldhatatlan feladat, hogy a fogvatartottak elhelyezését a
differenciált rezsimrendszernek és az egyéniesítés elvének megfelelően biztosítsa. Az új
törvény szövegezői az indoklásban ugyan megállapítják, hogy „az Emberi Jogok Európai
Bírósága többször marasztalta már el Magyarországot, […] leginkább a túlzsúfoltság miatt, és
rég megérett a helyzet a változtatásra, a mostani Tervezet (és az elfogadott Bv. törvény) alig
tesz valamit a probléma enyhítésére.”32
4. KKMI, KeKR rendszer – szakmai alapú diagnosztikai és kezelési rendszer bevezetése
Mint ahogy arról korábban már volt szó, a legújabb kriminológiai kutatások eredményei arra
mutatnak, hogy a bűnismétlés valószínűsége akár már a kriminális karrier elején megmondható.
Bv. törvény indokolása a 187. §-hoz
A Bv. törvény indokolása a 83.§-hoz
31
RNR-modell
32
A Magyar Helsinki Bizottság véleménye a büntetések, az intézkedések, az egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési
elzárás
végrehajtásáról
szóló
törvény
tervezetéről,
2013.
szeptember
27.,
http://helsinki.hu/jogszabaly-velemenyezes-buntetesek-es-intezkedesek-vegrehajtasa (Letöltve: 2013. november
30.)
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A statikus és dinamikus rizikófaktorok beazonosításával mérni lehet az elkövető veszélyességét
és ennek megfelelően individualizálni büntetését és kezelését. A statisztikai kockázatbecslési
eljárások33 kezdetben kizárólag statikus elemeken alapultak (és jelentős részük most is csupán
a nem változtatható tényezőket veszi figyelembe), de ma már vannak olyan eljárások is,
amelyek a dinamikus kriminogén szükségleteket is bevonják a kockázatértékelésbe, így mérve
az egyéni rizikószintet.34
A magyar szabályozás a hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítéltek reintegrációja sikerének
érdekében hozza létre a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézetet, amelynek feladata a
tizennyolc hónapnál hosszabb időn át fogvatartottak kockázati szempontú értékelése. A KKMI
feladatáról eddig az tudható, hogy a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadás előtt
minden elítéltnek35 harminc napot36 kell majd a KKMI intézetében eltöltenie. Ezalatt
megfigyelik, az ügyéhez kapcsolódó iratok alapján és szakterület-specifikus szempontok
szerint is kivizsgálják, majd zárójelentést készítenek róla, pontokban vagy százalékos formában
határozva meg az elítélt befogadáskor mért visszaesési kockázatát. Az összegző jelentés
kötelező eleme, hogy javaslatot tegyen a büntetés-végrehajtási intézet részére az elítélt
biztonsági besorolására, illetve azokra a prioritásokra és reintegrációs programokra
vonatkozóan, amelyek a kockázat csökkentéséhez szükségesek. Az új Bv. törvény indokolása
szerint a KKMI tevékenységének nagy előnye az lesz, hogy mivel a kockázati faktor
változásával összefüggésben pontosan méri az elítélt reintegrációs hajlandóságát, hasznos
információt szolgáltathat a büntetés-végrehajtás munkájához. Garanciát pedig a hat havonta
történő felülvizsgálat biztosít. Mindennek a módszertanát a Kockázatelemzési- és Kezelési
Rendszer dolgozza ki majd ki. Mindeddig csak annyit tudhatunk, hogy „a kockázatbecslési
eszközök olyan strukturált, szilárd empirikus alapokon álló kérdőívek, amelyek a bűnismétlés
prediktorainak felmérése révén fontos információkat nyújtanak arról, hogy az adott
bűnelkövető milyen kockázati tényezők tekintetében veszélyeztetett, és milyen valószínűséggel
fog újabb bűncselekményt elkövetni.”37
A jogszabály hátterében álló végrehajtási rendeletekre azonban még várni kell, így minden
újonnan bevezetett rendelkezés gyakorlati megvalósulása kérdéses. A törvény indokolása,
maga is kitér a rendszer buktatóira, felhívja a figyelmet a jelenlegi büntető anyagi és
végrehajtási jogi környezet újragondolásának szükségességére. Különösen problémásnak látja
a feltételes szabadságra bocsátás és a pártfogó felügyelet rendszerét és saját elvi elvárásaival is
szemben állva megkérdőjelezi az önkéntességre építő rendszerek eredményességét. Nem teszi
fel viszont azt a kérdést, hogy hogyan tudná érdekeltté tenni az elítélteket, hogy hogyan tudná
motiválni őket a rendszer nyújtotta lehetőségek önkéntes igénybevételére és nem kérdezi meg
azt sem, hogy a segítő szándék ellenére miért a kényszert látják a szabadulók és miért nem a
támogatást.
Mindebből úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen önellentmondásba keveredett a magyar
büntetőpolitika, hiszen ezzel az új büntetés-végrehajtási törvénnyel - az elrettentés elemeit
inkább magáénak valló - punitív környezetben próbálja a reszocializációs célok elsődlegességét
hirdetni.

A treatment bukása előtt a kockázatbecslések módszere jellemzően az individuális és szubjektív elemekre épülő,
kvalitatív veszélyesség-értékelés volt, addig a mai statisztikai alapú kockázatbecslési eljárások „jól tükrözik azt a
bizalmatlanságot, amely a treatment csődje után az embertudományokat övezi: ez a megközelítés sokkal inkább
az objektív, statisztikai mérhetőségben hisz […]” – BORBÍRÓ, 2011., i.m., 132.
34
BORBÍRÓ, 2011., i.m.
35
A törvényi kivételektől eltekintve: kevesebb, mint tizennyolc hónap a szabadságvesztés tartama; az elítélt az
anya-gyermek részlegen van elhelyezve; az elítélt a társadalmi kötődés programban vesz részt; a fogvatartó intézet
nem javasolja az elítélt kockázati szempontú értékelését.
36
A harminc napos határidő szakmai szempontok alapján további harminc nappal meghosszabbítható.
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Az új Bv. törvény indokolása a 96. §-hoz.
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Miskovics Mariann: A fegyveres elkövetés hatályos szabályozása az osztrák
büntetőjogban
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens
I. Bevezetés
A modern német büntetőjoghoz hasonlóan rendkívüli fejlődésen ment át az osztrák büntetőjog
is, egyre gyorsuló fejlődésének eredményeként az Osztrák Köztársaságban egyre nagyobb
szerepet kap a fegyverrel történő elkövetés. Az osztrák média is egyre többet foglalkozik a
fegyverrel elkövetett bűncselekményekkel, a különböző fegyveres bűncselekményekkel és
ezeknek a társadalomra gyakorolt hatásával.
A fegyveres elkövetés egyik legnagyobb nehézsége azonban az, hogy még ma sem egyértelmű
a társadalom többségének, illetve még jogi végzettséggel rendelkezők számára sem e speciális
kategória jelentése. Rendkívül kevesen ismerik ténylegesen ezt a kiemelkedő jelentőséggel
rendelkező és csak a német jogterületen megjelenő és kiemelt szereppel bíró jogintézmény
fogalmát, a kapcsolódó bűncselekményeket, továbbá a jelenleg hatályos szabályozását.
A tanulmányomban a fegyveres elkövetéssel, mint minősítő körülménnyel foglalkozom,
részletesen kifejtve és bemutatva a jelenleg hatályos osztrák büntető törvénykönyvben
(Strafgesetzbuch, a továbbiakban: ÖStGB)1 található rendelkezéseket, felhasználva az osztrák
fegyvertörvényt (Waffengesetz, a továbbiakban: ÖWaffenG) 2 vonatkozó szabályait, továbbá a
kapcsolódó bírósági gyakorlatot, amely a fegyveres elkövetés értelmezési kérdéseivel
foglalkozott.
II. A fegyveres elkövetés az ÖWaffenG-ben3
Az osztrák büntetőjogban megjelenő fegyveres elkövetéssel kapcsolatosan érdemes kiemelni,
hogy – hasonlóan a német büntetőjogi jogszabályokhoz – a fegyveres elkövetésnek nincsen
pontos fogalma meghatározva, az ÖStGB nem tartalmaz olyan értelmező rendelkezéseket,
amelyek e fogalommal ténylegesen foglalkoznak.
Így a jogalkalmazó nem támaszkodhat egy fegyveresen elkövetett bűncselekmény esetében egy
pontosan meghatározott fogalomra, ekkor egy másik jogszabályt kell alkalmaznia, annak
megfelelően kell minősítenie az adott tényállást, egyes esetekben pedig szakértő képes csak
pontosan megállapítani az adott eszközről azt, hogy az ténylegesen fegyvernek tekinthető-e.
1. A fegyver fogalma az ÖWaffenG-ben
A fegyveres elkövetéssel történő részletes vizsgálat előtt álláspontom szerint mindenképp
érdemes foglalkozni a fegyver fogalmával, hiszen ennek alapján lehet megállapítani, hogy az
adott tényállást ténylegesen fegyveres elkövetésnek vagy más eszközzel (durch einem Mittel)
történő elkövetésnek tekinthető-e.
A fegyverek (Waffen) fogalmát az ÖWaffenG szabályozza, pontosan lerögzítve, hogy mely
eszközök tekinthetőek fegyvernek, lőfegyvernek, kézi tűzfegyvernek, illetve lőszernek. A
Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch StGB) StF: BGBl. Nr. 60/1974 (NR: GP XIII RV 30 u. 1000 AB 959 u. 1011 S. 84. u. 98. BR: S. 326.)
2
Bundesgesetz über die Waffenpolizei (Waffengesetz 1996 - WaffG) StF: BGBl. I Nr. 12/1997 (NR: GP XX RV
457 AB 543 S. 52. BR: 5348 AB 5375 S. 620.) (CELEX-Nr.: 391L0477)
3
Tekintettel arra, hogy kutatási területem a német büntető törvénykönyvben és fegyvertörvényben foglaltakra is
kiterjed, így a megkülönböztetés érdekében a német nyelvű osztrák törvények rövid nevében egy „Ö” betűvel
jelölöm az osztrák jogszabályokat, így különböztetve meg a jogszabályokat egymástól.
1
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törvény négy kategóriát felállítva sorolja be a fegyvereket, megállapítva, hogy az „A”
kategóriába tartozó fegyverek tartása tilos, a többi kategóriába tartozó fegyverek megszerzését
és tartását pedig engedélyekhez vagy hatósági hozzájárulásokhoz köti. Álláspontom szerint
mindenképp érdemes kiemelni, hogy az ÖWaffenG nemcsak fegyverjogi rendelkezéseket
tartalmaz, hanem büntetőjogi szabályokat is, foglalkozik speciális, az ÖStGB-ben is
megtalálható bűncselekmények különleges minősítő körülményeivel is. 4
A törvény alapján a fegyverek azok a tárgyak, amelyeket rendeltetésüknél fogva emberek
támadó vagy védekező képességének azonnali hatású megszüntetésére vagy csökkentésére,
vagy vadászatnál, illetve sportlövészetnél lövések leadására használják. 5
Ezzel szemben a lőfegyverek (Schusswaffen) olyan fegyverek, amelyekből egy csövön
keresztül szilárd testek (lövedékek) egy meghatározható irányba lőhetőek ki, így az „A”
kategória, „B” kategória, a „C” és „D” kategóriában meghatározott egyes lőfegyverek. 6
Az ÖWaffenG használja még a kézi lőfegyverek (Faustfeuerwaffen) fogalmát is, amelyek olyan
lőfegyvereket jelentenek, amelyeknek lövedékei egy hajtógáz elégetésével nyerik a hajtóerőt,
és amelynek hossza legfeljebb hatvan centiméter.7
E fogalmakat alkalmazza az ÖWaffenG és az ÖStGB a fegyveres elkövetés során, ezek a
fogalmak képezik annak a hét, illetve tizenkét büntetőjogi tényállásnak, amelyek a fegyveres
elkövetésre vonatkozó szabályokat jelentik az osztrák büntetőjogban.
2. A fegyveresen, illetve fegyverrel elkövethető bűncselekmények az ÖWaffenG-ben
Amint azt már fentebb említettem, a fegyveres elkövetésre vonatkozó szabályok nem kizárólag
az ÖStGB-ben találhatóak meg, a fegyverekre vonatkozó rendelkezések között is több,
fegyveresen elkövethető bűncselekmény került rögzítésre. Az alábbiakban e
bűncselekményeket mutatom be röviden.
Az első ilyen bűncselekmény a fegyverrel, mint az elkövetés tárgyával foglalkozik, a nagy
mennyiségű lőfegyverek megőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, megállapítva, hogy
aki húsz vagy azt meghaladó számú lőfegyvert vagy nagy mennyiségű lőszert tárol egy helyen,
erről a hatóságokat nem értesíti és tájékoztatja őket a mennyiségről és a típusról, továbbá a
megfelelő tároló helyiség meglétéről, a hatóság felléphet ellene határozatba. A határozatban a
hatóság különböző típusú szankciókat szabhat ki, továbbá a határozat ellen a fellebbezés kizárt. 8
E rendelkezés álláspontom szerint rendkívül távol áll a fegyveres elkövetéstől, itt a jogalkotó
sokkal inkább a fegyverek nagy számát, illetve a hatóság tájékoztatásának elmulasztását
bünteti, amely sokkal inkább a hatóság félrevezetésének bűncselekményéhez áll közel.
A második ÖWaffenG-ben szabályozott bűncselekmény is hasonló jellegű, ekkor a jogalkotó a
lőfegyverek és azok elemeinek elhagyását és lopását rögzíti, amelynek megtörténtét az adott
személy (tulajdonos, használó) köteles a megfelelő hatóságnak jelenteni. 9 Ennek
elmulasztásához azonban a jogalkotó nem fűzött konkrét szankciót, álláspontom szerint
azonban mindenképp bűncselekménynek, de legalább szabálysértésnek tekinthető.
Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a fegyverek vagy háborús eszközök megtalálására
vonatkozó ÖWaffenG tényállás is, amely szerint a lőfegyverek vagy tiltott fegyverek
megtalálója köteles hatóság részére haladéktalanul átadni.10
Érdemes rögzíteni, hogy az ÖWaffenG és az ÖStGB rendkívül szoros kapcsolatban állnak egymással, utaló
szabályok találhatóak mindkettőben a másik törvényre vonatkozóan, ugyanakkor az ÖStGB semmiképpen sem
tekinthető az ÖWaffenG háttérjogszabályának, alkalmazását csak egyes esetekben engedi az ÖWaffenG.
5
ÖWaffenG § 1.
6
ÖWaffenG § 2 Abs. 1.
7
ÖWaffenG § 3.
8
ÖWaffenG § 41. Abs. 1., Abs. 3.
9
ÖWaffenG § 41a.
10
ÖWaffenG § 42. Abs. 1-2.
4
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Az ÖWaffenG a fegyveresek és a háborús eszközök elhagyását is bünteti, amely eszközök körét
a tartományokért felelős miniszter határozza meg, azonban hasonlóan a többi, ÖWaffenG-ben
szereplő bűncselekményhez, itt sem került tényleges büntetési tétel meghatározásra.11
Az ÖWaffenG fegyveres elkövetésre vonatkozó szabályait vizsgálva megállapítható, hogy a
különböző fegyverek, fegyvertípusok fogalmát pontosan és alaposan rögzíti, amelynek révén
az ÖStGB és más jogszabályok is felhasználhatják. Az ÖWaffenG-ben rögzített fegyveres
bűncselekmények álláspontom szerint azonban rendkívül hiányosnak tekinthetőek, különösen
szankcionálásuk tekintetében. Véleményem szerint a szabályozást célszerű lenne pontosítani a
szankciók terén, azonban nem szükséges az ilyen jellegű bűncselekményeket az ÖStGB-be
átemelni, a szabályozás kettőssége nem tekinthető olyan tényezőnek, amely a jogalkalmazó
feladatát rendkívüli mértékben megnehezíteni.
III. A fegyveres elkövetés szabályai az ÖStGB-ben
A fegyveres elkövetésre vonatkozó szabályozás második része – amint azt már említettem – az
ÖStGB-ben került rögzítésre, az osztrák büntető törvénykönyv tartalmazza a fegyveres
bűncselekményekre vonatkozó részletszabályokat. E jogszabályban találhatóak azok a
bűncselekmények, amelyek fegyveresen követhetőek el, azonban a jogalkotó a fegyveres
elkövetés fogalmát tekintve az ÖWaffenG-e utalt vissza. Az alábbiakban az ÖStGB vonatkozó
rendelkezéseit mutatom be.
1. A fegyveres elkövetés az Általános Részben
A fegyveres elkövetés az ÖStGB-ben már az Általános Részre vonatkozó szabályok között is
megtalálható, a hatály egy speciális rendelkezéseként megjelenve.
E rész szerint ugyanis egyes külföldön elkövetett bűncselekmények akkor is büntetendőek, ha
azok az elkövetés helye szerint nem büntetendőek, így különösen a tömegpusztító fegyverek
előállítása és előkészítése, továbbá az atomfegyverek fejlesztése. 12 Ezzel az ÖStGB
gyakorlatilag a személyi (honossági) elv területi és személyi hatályra vonatkozó rendelkezéseit
jeleníti meg.
2. A fegyveres elkövetés a Különös Részben
A fegyveres elkövetésre vonatkozó szabályok a Különös Részben kapnak kiemelt jelentőséget,
célszerű azonban megemlíteni, hogy összesen 11 bűncselekmény sorolható e körbe, amelyek
többsége a terrorista bűncselekmények, illetve az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények
csoportjába tartoznak. Az alábbiakban e bűncselekményeket mutatom be röviden az ÖStGBben való fejezeti elhelyezkedésük alapján.
2. 1. A szabadság ellen elkövethető bűncselekmények – a fegyveres magánlaksértés
Az ÖStGB rendelkezéseit tekintve az első fegyveresen elkövethető bűncselekmény a
magánlaksértés, amely a szabadság ellen elkövethető bűncselekmények közé tartozik.
A törvény rendelkezései szerint fegyveres magánlaksértés tényállása valósul meg akkor, ha az
elkövető egy házba, lakóházba, zárt szobába, amely hivatalos feladat ellátására szolgál vagy
foglalkozás, illetve mesterség űzésére szolgál vagy egy házhoz tartozó zárt szobába behatol és
fegyvert vagy a részes fegyvert használ annak érdekében, hogy egy harmadik személy
11
12

ÖWaffenG § 42a
ÖStGB § 64 Abs. 1. lit 4b.
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ellenállását leküzdje vagy megakadályozza, bűncselekményt követ el és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethető.13
Érdemes e bűncselekménnyel kapcsolatban kiemelni, hogy a fegyvert az elkövetőnek, illetve a
társtettesnek meghatározott célból kell magánál tartania, ennek hiányában nem valósul meg a
minősített eset. Akkor sem állapítható meg e minősített eset, ha az elkövető a behatolás után
vesz magához fegyvert, azzal már a behatoláskor rendelkeznie kell, és meghatározott célra kell
azt használnia.14
2.2. A más tulajdona ellen fegyveresen elkövetett bűncselekmények – fegyveres lopás,
fegyveres rablás, fegyveresen elkövetett harmadik személyek vadászati és halászati jogának
megsértése
Az ÖStGB-ben a fegyveres elkövetésre vonatkozó második bűncselekményi csoportot a más
tulajdona ellen elkövetett bűncselekmények alkotják, így különösen a lopás, a rablás és a
harmadik személy egyes jogaiba történő beavatkozás minősített esetei.
A jogalkotó elsőként a fegyveres lopással foglalkozott, mint a lopás speciális minősítő
körülményével, megállapítva, hogy hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető az, aki a lopás során fegyvert használ, vagy akinek tudomása szerint a lopás során a
részes fegyvert használ annak érdekében, hogy egy harmadik személy ellenállását leküzdje
vagy megakadályozza.15
E bűncselekménnyel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy nemcsak az ÖWaffenG-ben
meghatározott fegyverfogalomra terjed ki e tényállás, hanem az egyéb eszközökre is, így
különösen a szúró- és vágóeszközökre vagy akár a késekre is.16 Ez álláspontom szerint
rendkívül aggályos értelmezésnek tekinthető, mivel a fegyverek fogalma kibővítésre került,
továbbá az egyéb eszközöktől való elhatárolás is nehezebbé válik, amellyel a jogalkalmazó
feladata is nehezebbé válik.
A fegyveres lopáshoz hasonló módon jelenik meg az ÖStGB-ben az üzletszerűen elkövetett
lopás és a fegyveres csoportok támogatása lopással bűncselekménye is, ahol a jogalkotó a
fegyveresen elkövetett lopásra utal vissza, azonban feltételként szabja az üzletszerűséget,
amelynek eredményeként a bűncselekmény elkövetője egytől tíz évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethető.17
A fegyverek kiemelt szerepet játszanak még a harmadik személyek vadászati vagy halászati
joga súlyos beavatkozásának bűncselekményében is, amely esetben az elkövető három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ha az elkövető a vadászati vagy halászati jog
megsértése során lőfegyvert tart magánál vagy tudomással rendelkezik arról, hogy a
bűncselekményben részes tart magánál lőfegyvert.18
Ebben az esetben ugyanakkor a jogalkotó nem a fegyver magánál tartását, hanem a lőfegyver
magánál tartását bünteti, egyértelműen elkülönítve egymástól a két, az ÖWaffenG-ben
pontosított fegyvertípust. Kérdésként merülhet fel ugyanakkor, hogy a jogalkotó milyen okból
döntött a szabályozás szűkítése mellett és csak a lőfegyverekre vonatkoztatta a tényállás
minősített esetén és miért utasította el a fegyver tartását. E kérdésre vonatkozó válasz rendkívül
bonyolultnak tekinthető: a lőfegyverek fogalma egyrészt szűkebb és pontosabb, így az
elkövetés során használható eszközök köre is pontosabban meghatározható, továbbá így egyes
ÖStGB § 109. Abs. 3. lit. 2.
BERTEL, Christial – SCHWAIGHOFER, Klaus: Österreiches Strafrecht Besonderer Teil I §§ 75 bis 168b StGB,
Aufl. SpringerWienNewYork, 8. Auflage, Innsbruck, 2004, s. 102.
15
ÖStGB § 129 lit 4.
16
BERTEL, SCHWAIGHOFER i.m. s. 168.
17
ÖStGB § 130
18
ÖStGB § 138 Abs. 3.
13
14
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eszközök, mint például az íjak vagy a szigonyok nem esnek a szabályozás alá, amelynek
eredményeként azonban lényegesen szűkebb az eszközök köre.
Az utolsó e csoportba tartozó bűncselekmény a súlyosabb rablás, amelynek elkövetőjét a
jogalkotó öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. E bűncselekmény
tényállása akkor valósul meg, ha az elkövető a rablást fegyver használatával követi el.19
E tényállásban a jogalkotó már a fegyverek használatát büntette, azaz rendkívül kiszélesítette a
tényállást, hiszen így a fegyverekre vonatkozó ÖWaffenG-ben szereplő szabályozás kerül
alkalmazásra. Érdemes megjegyezni, hogy a jogértelmezés szerint a játékfegyverek és a
fegyverutánzatok nem valósítják meg a tényállást. Az alkalmazási kör szűkítését jelenti
azonban a fegyver használatának előírása, továbbá az is, hogy a fegyvernek rendelkeznie kell
megfelelő alkalmassággal, tehát a sértettben fenyegetettséget, félelmet kelt.20 A rablás során
azonban a fegyvernek minden esetben arra kell szolgálnia, hogy a támadóerőt erősítse, a
használatnak mindenképp ezt kell céloznia.21
A súlyosabb rablás tekintetében az osztrák jogalkalmazás szerint a fegyverek körébe azonban
azok az eszközök is beletartoznak, amelyek az ÖWaffenG-be nem tartoznak, így különösen a
kések, kalapácsok, törött sörösüveg, injekcióstű vagy akár a benzin is. 22
2.3. A közösségre veszélyes büntetendő cselekmények és a környezet elleni büntetendő
cselekmények – a tömegpusztító fegyverek előállításának és előkészítésének bűncselekménye
Bár közvetlenül nem a fegyveres elkövetéssel foglalkozik a tömegpusztító fegyverek
előállításának és előkészítésének bűncselekménye, álláspontom szerint mégis érdemes
kiemelni és röviden foglalkozni is e bűncselekménnyel is, tekintettel annak tárgyára és
elkövetési eszközére.
E bűncselekménnyel kapcsolatban a jogalkotó a tényállás nevében még a tömegpusztító
fegyverekről rendelkezett, majd a tényállásban már a háborús eszközökkel foglalkozott, így
különösen azok előállításával, megmunkálásával, fejlesztésével, behozatalával, kivitelével,
átszállításával és az ezekhez kapcsolódó elkövetési magatartásokkal – ennek megfelelően az
elkövetőt életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújthatja a jogalkalmazó. 23
2.4. A hazaárulás fejezete – fegyveresen elkövetett ellenséges erő támogatása
Az ÖStGB szerint a hazaárulás csoportjába tartozó egyik bűncselekmény is elkövethető
fegyveresen, így az ellenséges erő támogatásának bűncselekménye is. E tényállás szerint az az
osztrák, aki háború vagy fegyveres konfliktus alatt ellenséges hatalom szolgálatába lép vagy az
Osztrák Köztársaság ellen fegyvert visel, egy évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető.24
E bűncselekménnyel kapcsolatban érdemes mindenképp kiemelni, hogy a fegyveres elkövetés
nem minősítő esetként jelenik meg, hanem az alaptényállás részét képezi, a fegyver ekkor
mindenképp szükséges eleme a tényállásnak.
A fegyver viselése ugyanakkor itt is külön elkövetési magatartást képez, hiszen nem elégséges
a fegyver magánál tartása, használata, illetve a vele történő elkövetés, mindenképp szükséges a
viselése. Álláspontom szerint a viselés, mint magatartás, az említett három magatartásnál
ÖStGB § 143
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lényegesen szűkebb, azonban csak egyes esetekben merülhet fel, mint például háború vagy
konfliktus esetében, ennek eredményeként pedig nem bír akkora jelentőséggel, mint a másik
három elkövetési magatartás.
2.5. A köznyugalom ellen fegyveresen elkövetett bűncselekmények – terrorizmussal
kapcsolatos fegyveres bűncselekmények
A fegyveresen elkövethető bűncselekmények utolsó csoportját képezik az ÖStGB-ben a
köznyugalom ellen elkövetett bűncselekmények, amelyek közös jellemzője a terrorista jelleg,
a terrorcselekményhez kapcsolódó részcselekmények külön tényállásban történő szabályozása.
Az első ilyen bűncselekmény a terrorcselekmény egyes „albűncselekményeit” sorolja fel,
megállapítva, hogy az ÖWaffenG-ben, illetve a háborús anyagokról szóló törvényben (a
továbbiakban: ÖKriegsMG) rögzített egyes tényállások megvalósulása akkor tekinthető
terrorcselekménynek, ha a hosszabb idő során a közéletet zavarja, vagy súlyos kárt okoz a
gazdaságnak.25
Hasonlóan jelenik meg a terrorizmus finanszírozásának bűncselekménye is, ahol a jogalkotó a
fegyverek olyan használatát büntette, ha jelentős támadás éri az életet vagy a testi épséget egy
repülőtéren, amely nemzetközi polgári repülésre szolgál, továbbá ha veszélyezteti a biztonságot
a repülőtéren.26
A fegyvereknek kiemelt szerepe van még a terrorista célú kiképzés bűncselekményében is, ahol
a fegyverek terrorista célokra történő előállítása, illetve rendelkezésre bocsátása valósítja meg
a tényállást.27 Érdemes kiemelni, hogy a fegyverek előállítása, illetve rendelkezésre bocsátása
nem minősítő körülményként jelenik meg, hanem az alaptényállás elemeit képezik,
alátámasztva azt a tényt, hogy a fegyveres elkövetés az osztrák büntetőjogban nem minden
esetben minősítő körülményként játszik szerepet, hanem büntetéskiszabási szempontként.
Ilyen formában jelenik még meg az ÖStGB-ben a háborús anyagok összegyűjtésének
bűncselekménye is, ahol a jogalkotó a fegyverek, lőszerek és más háborús anyagok
összegyűjtését, birtoklását, elcserélését bünteti három évig terjedő szabadságvesztéssel. 28
IV. Összefoglalás
A tanulmányomban áttekintettem és bemutattam a fegyveresen történő elkövetés szabályait a
jelenleg hatályos osztrák Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok, így különösen
a fegyvertörvény alapján. A munkám során részletesen foglalkoztam e minősítő körülménnyel,
a kapcsolódó részletszabályokkal, illetve e minősítő körülményekkel rendelkező
bűncselekményekkel.
A fegyveresen történő elkövetés véleményem szerint már a XXI. század előtt is rendkívül
gyakori minősítő körülmény volt, különböző bűncselekmény-kategóriákban is megjelent, a
bírói gyakorlat is kiemelten foglalkozott vele.
Véleményem szerint azonban a jelenlegi szabályozás még mindig nem teljes, további
pontosításra szorulnak a fogalmak, több bűncselekménynél kellene alkalmazni minősítő
körülményként a fegyveresen és felfegyverkezve történő elkövetést. Szükség lenne még a
fogalmak és e minősítő körülményekhez kapcsolódó bírósági gyakorlat további kimunkálására,
szélesítésére, amely lehetővé tenné a pontosabb értelmezést és a könnyebb alkalmazhatóságot
is.
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A dolgozatomat végül egy idézettel zárnám, amely bár az antik korból származik, mégis
tökéletesen megtestesíti a fegyveres és felfegyverkezve történő elkövetés intézményének
ambvivalenciáját:
„Jog és fegyver az állam tartópillérei” (Justinianus)
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Párkányi Eszter: A büntetésig és vissza: a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának
változásai Hollandiában
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
Bevezetés
A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának kialakítása legalább annyira fontos politikai kérdés,
mint az általában vett igazságszolgáltatás céljainak és intézményeinek meghatározása. A jövő
generációkban rejlő potenciálról alkotott általános társadalmi elképzelést a nevelési eszme
nemzetközi szinten is elvárt követelményének érvényesülése tükrözi vissza. Emellett
megelőlegezi a felnőtt populációval szemben támasztott elvárásainkat is: egy tehetetlen és
méltatlan gyermekekre építő rendszer nem várhat ennél többet a felnőtté válást követően sem
azoktól, akiket a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegévé tett. Ebből a felismerésből építkezik
az elmúlt nagyjából öt év során folyamatos konszolidációt mutató holland büntető
igazságszolgáltatási rendszer is. A szélsőséges jóléti megoldásokat, majd szélsőséges neoliberális eszközök következményeit is megtapasztaló országban példaértékű kriminológiai
útkeresés folyik egy élhető multikulturális társadalom kialakítása érdekében. A jelen tanulmány
célja annak a folyamatnak a bemutatása, amelyben Hollandia büntetőpolitikája mára mintegy
európai „gyermekjogi lángoszlopként” hirdeti a különböző jogi és jóléti követelmények
összehangolásának szükségességét a deviáns gyermekek megfelelő kezelése érdekében.
Hollandia európai viszonylatban kimondottan nagy népsűrűséggel rendelkező ország, ahol
mindössze 41,543 km2 területen közel 17 milliós népesség, köztük 3,6 millió tizennyolc év alatti
gyermek zsúfolódik össze.1 Az ország népességének nagy része történetileg is az ország nyugati
felén, a kereskedelmi központoknak számító kikötővárosok által körülölelt, alapvetően városias
területen él. Az évente érkező mintegy 150 ezer bevándorló célpontja szintén elsősorban ez a
rengeteg munkalehetőséget kínáló terület. A bűnözés ennek megfelelően ezen a területen
okozza a legnagyobb problémákat, ezért a legtöbb innovatív bűnmegelőzési célú programot és
intézményi fejlesztést is itt valósítják meg évről évre.
Hollandiában évente nagyjából 65.000 fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményt regisztrál
a rendőrség.2 Ez a szám a magyarországi kriminálstatisztikai adatokhoz képest arányaiban
soknak tűnhet. Az adatok értelmezésekor azonban mindenképpen figyelembe kell venni, hogy
egyrészt Hollandiában a büntethetőség alsó korhatára 12 év, tehát az statisztika a elkövetők
23%-át kitevő 12-13 éves korosztállyal bővül, 3 másrészt a tovább tágítja a statisztika látókörét,
hogy a holland jog nem ismeri a szabálysértés fogalmát, így például bármely értékben elkövetett
lopás bűncselekménynek számít. Jól mutatja a bagatell bűncselekmények elkövetőinek
nagyságrendjét a fiatalkorú elkövetők között, hogy 2012 évi adatok alapján, a fiatalkorú
elkövetők kétharmada már a büntetőeljárás nyomozati szakában kikerül a rendszerből, a Het
alternatief (az alternatíva) elnevezésű diverziós megoldás révén. 4 A Weteschappelijk
Onderzoek- en Dokumentatiecentrum (WODC) önbevallásos kutatáson alapuló adatai alapján
a leggyakrabban elkövetett bűncselekmények a graffitizés, a zaklatás, a dologrongálás, bolti
lopás valamint a bliccelés fiatalkorúak körében. Az elkövetők nagyjából 84%-a fiú, a lányok
1
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aránya azonban az európai trendeknek megfelelően folyamatosan növekszik. 5 A hivatalos
statisztikák kitérnek az elkövetők etnikai származásának vizsgálatára is, innen tudjuk, hogy a
marokkói és a holland antillákról származó bevándorló csoportok jelentősen felülreprezentáltak
az igazságszolgáltatási rendszerben: míg a holland fiataloknak 1,3%-át regisztrálták már
bűnelkövetés miatt, addig ugyanez a bevándorló első- és másodgenerációs fiatalok 3,1 %-áról
mondható el. Mint minden nyugat-európai országban, a bevándorlás illetve az etnikai
kisebbségek helyzete komoly gondot okoz Hollandiában is. A fenti adatok értelmezése során
alapvető kérdésként merül fel, hogy az adatok mennyiben köszönhetők a bevándorló
szubkultúra és a holland társadalom értékrendje között feszülő ellentéteknek, és mennyiben
befolyásolja őket a hatósági szelekció.6
A fiatalkorú elkövetőket érintő kriminológiai kutatások ezekre a problémákra, és még sok
egyéb kérdésre igyekeznek választ adni. A tudományos kutatásokban és társadalmi
innovációban több államilag finanszírozott kutatóintézet is részt vesz, úgy, mint a magyar
Országos Kriminológiai Intézethez hasonlítható Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR), holland Központi Statisztikai Hivatal (Centraal Bureau voor de
Statistiek, CBS) vagy a már említett WODC. A gyermekek fejlődésére vonatkozó kutatások,
és az ezekre építő megoldások jelentősége meghatározó a Holland tudományban. Ezt mutatja,
hogy amellett, hogy Európa 24 legjelentősebb longitudinális kriminológiai projektjéből hármat
Hollandia tudhat magáénak, több neurobiológiai kutatás is foglalkozik például a
gyermekbántalmazás következményeinek feltárásával.7 A nemzeti kutatásokon túl Hollandia
lépést tart, sőt vezető szerepet tölt be több nemzetközi projekt megvalósításában is. Itt példaként
említhető a Josine Junger-Tas nevéhez fűződő, fiatalkori devianciákat vizsgáló International
Self-Report Delinquency Study valamint a International Handbook of Juvenile Justice című
nemzetközi összehasonlító projekt.
A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának kezdetei Hollandiában
A XIX. század végének meghatározó társadalomelméleti változásai, nevezetesen a pozitivista
kriminológia térhódítása a tudományos életben Hollandia büntető igazságszolgáltatási
rendszerének alakulását meghatározó módon befolyásolták. Az 1881-ben elfogadott – és máig
hatályban lévő – Holland Büntető Törvénykönyv (HBtk) valamint a gyermekek büntetéseinek
végrehajtására hivatott intézményrendszer fejlődése 1833 és 1886 között megteremtette a
fiatalkorúak eltérő kezelésének alapjait, majd ezt követően az “ártatlan bűnelkövető gyermek”
gondolata meglepő gyorsasággal alakította át a jogrendszert. 8 1905-ben három gyermekek
ügyeit szabályozó jogszabály került megalkotásra: a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatását
kialakító büntető novella, a polgári bíróság gyermekvédelmi feladatait kijelölő törvény,
valamint az állami gyermekvédelmi feladatokat keretjelleggel szabályozó gyermekvédelmi
törvény.
A törvénycsomag nem csak azért fontos, mert az 1908-ban elfogadott magyar
büntetőnovellához hasonlóan a nevelési eszme lehető legteljesebb érvényesítésére törekedve a
büntetőjog kiemelten kezelendő feladatává tette a fiatalkorúak ügyét, hanem azért is, mert
jelenlegi rendszer alapjául is ez szolgál. Ezen törvények egy olyan büntető igazságszolgáltatási
5
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rendszert alakítottak ki, amelyben az anyagi jogi szabályok, valamint az ezekbe foglalt
garanciák szerepét átvette az eljárásjogi és a végrehajtási szabályozás. A fiatalkorúak ügyeinek
speciális eljárásokban, zárt ajtók mögött történő tárgyalását írták elő, ahol mind a gyermek,
mind a szülők (nevelők) részvétele kötelező volt. Amennyiben nem rendelkezett megfelelő
védelemmel, a gyermek részére védőt rendelt ki a bíróság, és az ítélet szempontjából
meghatározó dokumentummá a környezettanulmány vált, míg az elkövetett bűncselekmény
bizonyítása csupán azt határozta meg, hogy a “züllött” gyermeknek milyen súlyú
következményekkel kell majd szembenéznie. A XIX. század végén épült első hollandiai borstal
intézetekben történő elhelyezés mellett a pénzbüntetés, a megrovás, valamint a korrekciós célú
állami vagy magánintézményekben történő elhelyezés volt lehetséges. 9 A korabeli Európában
és Észak-Amerikában egyaránt létezett az állami korrekciós intézmények valamint a civil
kezdeményezések finanszírozásával működő intézmények kettőssége. Az eredeti funkcióját
tekintve jelentős változásokon ment ugyan keresztül az elmúlt több mint egy évszázad során ez
az ellátási logika – így például a jogszabályokba foglalt garanciának számít, hogy az intézetekre
vonatkozó kötelezettségek tekintetében nincs megkülönböztetés – ám máig jellemzi a holland
intézeti struktúrát.
Az 1905-ös törvények mai szemmel gyermekbarát hozzáállást közvetítő intézményei azonban
nem voltak kimondottan barátságos helyek. Nem csupán a borstal típusú intézményekben,
hanem a nyitott javítóintézetekben is jellemző volt, hogy a fiúk haját kopaszra nyírták, a lányok
hajviseletét pedig egységesítették. A gyerekek egyenruhát hordtak, és a korspecifikus
igényekhez kellő szakértelemmel nem rendelkező nevelők lényegében szabadon használtak
bármilyen fegyelmezési módot. A pusztán fegyelmezést takaró szankciókat a gyermekvédelmi
törvény csak 1982-ben tiltotta be Hollandiában.10
Míg az 1886-os jogalkotás még 10 évben szabta meg a büntethetőség alsó korhatárát, a XX.
század elején született büntetőnovella a büntethetőség alsó korhatárát már nem jelölte ki. A
gyermek érettségének megítélése a bírák diszkrecionális jogába tartozott, amihez az megfelelő
intézkedésekről való rendelkezés teljes szabadsága társult. 1921-től, pont erre a különös
szerepre tekintettel, polgári és civil kérdésekben is jártas, kizárólag gyermekek ügyeire
szakosodott bírák járhatnak el a holland bíróságokon gyermekekre vonatkozó ügyekben.11
Az alsó életkori határt nélkülöző szabályozás a második világháborút követő emberi jogi
ébredés, és ezzel együtt a gyermeki jogok megerősödése révén vált egyre hathatósabb
támadások célpontjává, mígnem 1965-ben a HBtk módosításával 12 évben határozták meg a
büntethetőség alsó korhatárát.12 Ennek eredményeként a 12. életévet be nem töltött gyermekek
ügyében ezután mindig polgári bíróságok döntöttek az intézményi elhelyezés kérdésében, míg
a bűncselekmények elkövetői felett a büntető bíróság ítélkezett. Ez azonban csupán formai
kérdésnek számított, a gyakorlatban a gyermekek bírái mindkét ügytípussal kapcsolatos
ügyeket elláthatták, és a gyermek szempontjából nézve a következmény ugyanaz lett: a
gyermekvédelmi intézkedésként a bíróság által elhelyezett gyermekek lényegében ugyanabban
az intézményben kerültek elhelyezésre – a szükségleteik függvényében –, mint a büntető
bíróság ítéletével büntetett gyermekek.
A változásokban szerepet játszott az is, hogy a fiatalkorúak által elkövetett regisztrált
cselekmények száma megugrott az 1950-es és '60-as évek fordulóján.13 A megnövekedett
ügyteher és a fiatalkorúak különböző igényei indokolták, hogy a büntetések és intézkedések
9

LIEFAARD, T.: Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and Standards,
School of Human Rights Research Series, Vol. 28, Intersentia, Amsterdam, 2008., 359-361.
10
LIEFAARD, im. 359-361.
11
UIT BEIJERSE, van SWAANINGEN, im, 67.
12
1959-ben fogadta el a Nemzetek Szövetsége a Gyermekjogi Egyezmény elődjét, a Gyermekjogi Deklarációt,
amely kötelezettséget teremtett a gyermekek intézményesített védelmére. A Deklaráció komoly szerepet játszott
az intézményi védelem erősítésében és a lényegében teljes diszkrecionalitás lebontásának megkezdésében.
13
WEERMAN, F., im. 216.
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rendszere jogilag is kidolgozott, világos rendszerben jelenjenek meg. Jelentős lépés volt az ún.
javítóintézeti nevelés büntetés (tuchtschoolstraf), valamint a speciális kezelést igénylő
gyermekek számára kijelölt “PIBB” (plaatsing in een inrichting voor buitengewone
behandeling) intézkedés kettéválasztása.14 Míg az előbbi a borstal utódjaként a börtön-típusú
fogvatartást takarta, addig az utóbbi a medikális elképzelések mentén alkalmazott gyógyító
nevelés eszközévé vált. Ezen jogi (a büntetés és az intézkedés, melyek ugyanúgy zártintézeti
elhelyezésre irányulnak) és politikai (büntetésközpontú és medikális modellt követő hozzáállás)
kettősség máig jellemző a holland büntető igazságszolgáltatás rendszerére.
A fent vázolt jellemzők mintegy kilencven év főbb változásait írják le, az 1905. évi
jogalkotástól az 1990-es években történt politikai fordulatig. Ez alapján kijelenthető, hogy a
fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszere kisebb, elsősorban jogalkotási szinten
megragadható változások mellett megtartotta jóléti jellegét.
Punitív fordulat a kilencvenes években
A jóléti rendszer a kilencvenes évek elején indult punitív fordulattal alakult át jelentősebb
mértékben. Ennek két alapvető indokát említi a szakirodalom:
(1) 1994-ben az ún. van Montfrans Bizottság javaslatára a korai beavatkozáson
(ontwikkelingstimuleering) és a rizikó értékelésén (Individuelle Trajekt Begeleiding) keresztül
megvalósuló hatékonyságnövelésre helyeződött a hangsúly, ezért rengeteg szigorú, anyagi jogi
változást eszközöltek;15
(2) A társadalom védelme egyre fontosabb politikai téma lett, amely főként a bevándorló,
bűnelkövető és erőszakos kisebbségekkel szembeni védelmet jelentette. A társadalmi béke
megteremtésének legfőbb eszközévé az intézményi kontroll vált. 16
Az 1995-ben történt törvénymódosítások érintették mindkét korábban említett, kulcsfontosságú
szabályozási területet: a fiatalkorúakat érintő büntetőeljárást, valamint a szankciók kérdését.
Eljárási szempontból jelentős változás volt a bírák diszkrecionális jogköreinek csorbítása,
amely elsősorban az anyagi jogszabályokba foglalt szigorításon keresztül valósult meg. A
fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerének felnőtt mintára való átalakítása indult meg. A
van Montfrans Bizottság jelentésének hatására megújult kriminálpolitikai elképzelések
közbiztonság kérdését helyezték előtérbe az egyéni szempontokkal szemben: kiemelt kérdéssé
vált a “korai beavatkozás”, amely ebben az esetben a disszociális tüneteket mutató gyermekekre
valamint szüleikre vonatkozó fokozott rendőrségi és ügyészségi figyelmet jelentette. A
rendőrök beavatkozási aktivitása megnőtt, és az ügyészség is nagyobb mozgásteret kapott a
fiatalkorúak ügyeiben való eljárás során. Létrehozták a fiatalkorúak pártfogói szolgálatát a
gyermekvédelmen belül, de kibővítették a büntetés-végrehajtás férőhelyeit is, és a
rizikócsoportba tartozó gyermekek szisztematikus szűrése kezdődött meg. Erre tekintettel
beavatkozási programok is indultak, például a közösségi bűnmegelőzési programok, szülői
készségfejlesztő programok, szociális készségfejlesztő programok. A konzervatív Jeugd
Terecht program eredményeként a gyors és hatékony igazságszolgáltatás került előtérbe. A cél
elsősorban azoknak a kiszűrése volt, akik másokat zavarnak.17
Az általános kontroll egyik fő intézményévé az ún. HAlt (Het Alternatief18) elnevezésű
alternatív szankció vált, amely még ma is jelentős szerepet tölt be társadalmi “rend”
fenntartásában. Ez a diverziós intézkedés lényegében egy 1981-ben indult, Rotterdamból
származó kezdeményezés végterméke. Itt a kisebb, elsősorban buszmegállókban történő
14

LIEFAARD, im. 360.
ld.: UIT BEIJERSE, VAN SWAANINGEN, 2006.; WEERMAN, 2007.
16
ld.: UIT BEIJERSE, VAN SWAANINGEN, 2006.
17
UIT BEIJERSE, van SWAANINGEN, im
18
Magyarul: a mozaikszót kibontva: “az alternatíva”, vagy igeként: “stop”.
15

260

261

várakozás közben történt rongálásokat elégelte meg a busztársaság, és a helyi hatóságokkal
közösen kidolgozták a büntetőeljárás alternatívájaként szolgáló eljárást, amely a fiatalok által
okozott károk jóvátételére irányult. A kezdetben helyi kezdeményezés hamarosan országos
szintű projektté alakult, miközben az diverzió tartalma és természete is jelentősen megváltozott.
A közösségi összefogásból mára a HBtk-ba iktatott elterelő intézkedés lett, amelyet ügyészi
szintű útmutatások egészítenek ki. A szabályozás szigorú feltételekhez és módszertani
szabályokhoz köti az elterelés alkalmazását.
A HAlt a fiatalkorúak számára kínált, elsősorban kisebb súlyú bűncselekmények és egyéb
deviáns magatartás esetén alkalmazott elterelési eszköz. Lényege az, hogy a kis súlyú
cselekmény se maradjon intézményesített reakció nélkül. Mivel a holland jog nem különböztet
meg szabálysértéseket és bűncselekményeket, a kisebb súlyú lopások, az iskolakerülés, a kisebb
rongálások veszélytelen természetükre tekintettel egyaránt a HAlt alá tartoznak.19 Az
elterelésben legfeljebb egyszer lehet részt venni, de az egyes cselekményekre különböző
bűnismétlési szabályok vonatkozhatnak, így az iskolakerülés esetén természetszerűleg nem a
bűncselekményekre irányadó szabályozás lesz a meghatározó. A programban kétféle reakció
lehetséges, a kompenzáció és a legfeljebb 20 órás közösségi munka. 20
Mint minden elterelés esetében, itt is fontos kiemelni, hogy a programban való részvétel
önkéntes, így az ennek keretében végzett munka a holland jog szempontjából önkéntes
tevékenységnek minősül, erre pedig 14 éves kor felett bárkinek lehetősége van. Akinek a
részvétele sikertelennek bizonyul, mert például nem jelenik meg a “munkahelyen”, azzal a
gyermekkel szemben a büntetőeljárást lefolytatják, de ez az esetek természetére tekintettel
inkább a hatóságok, mint a gyermek számára jelent megrázkódtatást. A valóságban a program
haszna is nagyjából annyiban foglalható össze, hogy a hatóságok tehermentesítését szolgálja a
bagatell cselekmények esetén. Ezt támasztja alá a WODC 2006-ban végzett kutatása, amely a
HAlt bűnmegelőzési hatékonyságát vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy az ennek
keretében kezdeményezett jóvátételi munka nem eredményezi az eredeti cselekmény
elítélendőségének belátását, amennyiben azt nem kíséri vagy helyettesíti valamilyen közvetlen
interakció a sértettel vagy terapeutával, amely segítene neki az események feldolgozásában.
Emellett az ilyen kis súlyú cselekményeket elkövető gyermekek visszaesését nem a HAlt maga,
hanem a már meglévő rizikófaktorok alakulás befolyásolja elsősorban. A WODC ezért az
intézkedés revízióját javasolta.21 A kilencvenes évek a HAlt mintájára kitermelték a
gyermekkorú bűnelkövetőkre vonatkozó STOP programot is. Az 1999-ben bevezetett
intézkedés lényege az volt, hogy a büntethetőség alsó korhatárát még el nem érő, kisebb súlyú
bűncselekményeket elkövető gyermekek csoportját is lefedje az intézményi kontroll. Itt a
gyermek a szülők egyetértésével vetette alá magát a szupervíziónak, amelynek keretében
különböző magatartási szabályoknak kellett megfelelni. A szupervíziót a HAlt iroda végezte,

A HAlt-ot a következő cselekmények esetében lehet kiszabni: rongálás (HBtk. 141.§ (1)), visszaélés sürgősségi
szolgáltatással (HBtk. 142.§ (2)), vandalizmus és graffitizés (HBtk. 350.§), lopás (HBtk. 310-311.§), sikkasztás
(HBtk. 312.§), orgazdaság (HBtk. 416-417.§), csalás (HBtk. 326.§), nyilvános rendzavarás (HBtk. 424.§),
nyilvános részegség (HBtk. 453.§), birtokháborítás (HBtk. 461.§), a tömegközlekedés rendjének, nyugalmának,
biztonságának vagy rendes működésének megzavarása (Holland Utazási Törvény, 72-72§), illegális tűzijáték
birtoklása, tűzijáték üzembe helyezése a megengedett időszakon kívül, tűzijáték jogtalan birtoklásaa megengedett
időszakon kívül, 10 kg-ot meghaladó mennyiségű tűzijáték birtoklása (Holland Tűzijáték Rendelet1.2.2., 2.3.6. és
1.2.4 ), igazolatlan iskolai hiányzás (Holland Oktatási Törvény, 3.§(3) és (4c)), egyéb jogszabályokban
szabályozott rendzavaró viselkedés vagy tűzijátékkal visszaélés. Forrás: www.halt.nl.
20
A kompenzáció összege ügytípustól függően változó. Egyes cselekmények esetén személyenként 900 euró,
összességében pedig akár 4500 euró is lehet.
21
FERWERDA, H.B. – VAN LEIDEN, I.M.G.G. – ARTS, N.A.M. – HAUBER, A.R.: Halt: Het Alternatief. De effecten
van Halt beschreven, Den Haag, 2006., http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/praktijk-en-effectenhaltafdoening.aspx
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annak megvalósulása azonban inkább magyar védelembe vétel intézményére hasonlított. 22 A
szabályozás bökkenője az volt, hogy az “önkéntesség” látszatát keltve a büntethetőséget kizáró
ok ellenére terelte be a gyermeket és családját az igazságszolgáltatás rendszerébe. Hiányzott a
diverzió lényege, hogy a szankció valamilyen súlyosabb következmény elkerülése érdekében
történjen. A STOP programot 2009-ben megszüntették.
A nevelés intézményei is átalakultak, a speciális kezelést igénylő gyermekek részére kijelölt
szankciókat “PIJ” (maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) intézkedések
néven egyesítették, míg a korábbi borstal típusú intézmények helyébe fiatalkorúak börtönei
léptek. A büntetési tételek szigorodtak: a korábban legfeljebb 6 hónapos nevelő intézkedés
legfeljebb 12 hónap hosszúságú börtönbüntetéssé változott, amelyet a 16-17 éves korosztály
számára 24 hónapban maximáltak. Lehetővé tették a 16-17 éves fiatalkorúak ügyeinek áttételét
felnőtt bíróság elé, amennyiben az ügy súlyossága és körülményei az elkövető értelmi
fejlettségével összhangban ezt indokolták. 1999-ben az amerikai bootcampek mintájára
létrehozták a Glann Mills School elnevezésű magánintézményt. A bíróság a “javítandónak” ítélt
gyermekeket ezt követően ebben az intézményben is elhelyezhette. Az intézmény befogadása
nagy megrökönyödést váltott ki tudományos körökben, hiszen az aktuális politikai vezetés
ezzel a gyermekekkel szemben alkalmazott intézményesített erőszakot hagyta jóvá. A WODC
2004-ben publikált vizsgálatának eredményei alátámasztották a szakemberek elképzeléseit: a
Glenn Mills Schoolban a fogvatartás körülményeire jellemző volt, hogy a bizonyítottan
hatékony individuális tervekre és rizikófaktorokra építő stratégiák helyett puszta
fegyelmezéssel kívánták elérni a reszocializációt. A WODC erre tekintettel már ekkor sem
javasolta fiatalkorú elítéltek elhelyezését az intézményben. 23
Az szigorodó büntetések a bíróság elé kerülő ügyek számának növekedését, valamint szigorúbb
ítéleteket is vontak maguk után. A Defence for Children International által 2008-ban készített
kutatás rámutatott a zártintézetekben tapasztalt növekvő zsúfoltság problematikájára, amely a
PIJ intézkedés keretében zártintézeti nevelésre utaltak számára egyet jelentett hosszú hónapok
“várólistán” történő eltöltésével. Ugyancsak kiemelendő az előzetes letartóztatásban lévő
fiatalkorúak aránytalanul magas száma ebben az időszakban.24 Az újonnan kialakított kontrollmodell funkcionalitását mindezek hatására mind a társadalom-, mind pedig a jogtudomány
megkérdőjelezte.
Gyermekjogi szempontok és racionalizálás
A Jeugd Terecht által kialakított kriminálpolitika és gyermekvédelmi politika többszempontú
felülvizsgálata az elmúlt évtized második felében kezdődött. E tekintetben beszélhetünk
egyrészt kriminológiai hatékonysági vizsgálatokról, másrészt az ENSZ Gyermekjogi
Bizottságának 2009. évi javaslata25 alapján megindult az újonnan létrehozott Gyermekjogi
Ombudsman által a jogi garanciák hiányát feltáró vizsgálat is. 26 A 2006 és 2008 között
VAN DER LAAN, P. – HOEVE, M. – VAN DOMBURGH, L.: Child Delinquency as Seen by Children, the Police and
the Justice System, In: LOEBER, R. – SLOT, N. W. – VAN DER LAAN, P. – HOEVE, M. (ed.): Tomorrow´s Criminals.
The Development of Child Delinquency and Effective Interventions, Ashgate: Bodmin, 2008., 21-34.
23
HILHORST, N. – KLOOSTER, E.: Programma-evaluatie van de Glenn Mills School, Amsterdam, 2004.,
http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-glen-mills-school.aspx (2014/01/10)
24
DETRICK S. – ABEL G. – BERGER M. – DELON A. – MEEK R.: Violence Against Children in Conflict with the
Law, Defence for Children, 2008., 53-65.
25
United Nations Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Netherlands.
CRC/C/NLD/CO/3, 27 March 2009
26
Hollandiában a 2011. április 1-én hozták létre a Gyermekjogi Ombudsman (Kinderombudsman) intézményét.
Munkatársai az általános Ombudmani Hivatalon belül, ám elkülönült szervezeti egységként dolgoznak. Hivatalból
indult vizsgálódásain túl évente nagyjából 1500 egyedi megkeresés révén indult esettel is foglalkozik. Ezt a posztot
jelenleg Marc Dullaert tölti be. Forrás: http://www.kinderombudsman.nl/
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megindult büntetőpolitikai változásokban a társadalmi és egyéni körülményekre alapozó
gondolkodásmódhoz való visszatérés figyelhető meg. Napjainkban a kontroll politikájától
lassan távolodó a rendszerről beszélhetünk, amelynek kulcsszavai a racionális lépések, és
gyermeki jogok védelme. Az eddig történt változások eredményeként a holland fiatalkorúak
büntető igazságszolgáltatási rendszerének intézményiben a preventív szemlélet jegyében a
bizonyítottan hatékony jó gyakorlatok átvétele kezdődött meg.
A hatékonyságot vizsgáló, fent említett kutatások eredményeként megszüntették a STOP
programot, majd megindult a HAlt program módszertani felülvizsgálata is, amelynek
eredményeként a jóvátételi munka jelentősége a pedagógiai módszerek alkalmazásával
szemben jelentősen csökkent.
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának javaslatára a Polgári és Politikai Jogok
Egységokmányának 10. cikkében foglaltaknak való megfelelőség érdekében a történetileg
összefonódó gyermekvédelmi és fiatalkori büntetés-végrehajtási intézményrendszert
szétválasztották. 2010-től már elkülönült gyermekvédelmi zártintézetekről és fiatalkorúak
intézeteiről beszélünk – utóbbiak általában mind az intézkedésként elrendelt nevelés, mind
pedig a börtön funkcióját ellátják. Az intézményi átalakulás következményeként megindult
egyfajta nemek szerinti hatósági szelekció, amelynek eredményeként a lányok inkább a
gyermekvédelmi intézetekben, míg a fiúk inkább a büntető intézetekben kerülnek
elhelyezésre.27 A büntetőpolitikai irányváltás eredményeként pedig megfigyelhető a
szabaságelvonással járó büntetések és intézkedések mérsékeltebb alkalmazása is. Az utóbbi
években több fiatalkorúak számára kijelölt intézményt is bezártak az országban az alacsony
kihasználtságra tekintettel.28
A Glenn Mills Schoollal kapcsolatban már említett aggályok mellett a WODC 2007-ben
készített kutatása bebizonyította, hogy a korábban módszertani eltérések alkalmazásával az
intézmény nem produkált alacsonyabb visszaesési rátát, mint az általánosan elfogadott
módszertannal dolgozó többi intézmény. 29 Glenn Mills School az ezt követően kiéleződő viták
hatására 2010-ben végleg bezárta kapuját.
A büntető igazságszolgáltatás felülvizsgálatával párhuzamosan megindult a gyermekvédelem
felülvizsgálata is, amelynek eredményeként 2015-ben egy teljesen új, decentralizált
gyermekvédelmi rendszer jön létre Hollandiában. A gyökeres átalakítás potenciális
következményeiről, és veszélyeiről a szakembereknek körében nem alakult ki még egységes
álláspont. Mivel a gyermekvédelem szorosan összekapcsolódik a fiatalkorúak
igazságszolgáltatásával, érdemes a jelenlegi rendszert részletesebben megvizsgálni.
A holland gyermekvédelem felépítése jelenleg két minisztérium alá tartozó feladatokat takar.
A klasszikus értelemben vett gyámügyi-igazgatási feladatokat az Egészségügyi Jóléti és
Sportminisztérium (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) irányítása alatt
provinciális szinten működő tizenöt gyámhivatal (Bureau Jeugdzorg) látja el. A gyámhivatal
feladata a hatósági intézkedés mellett a fiatalkorúak pártfogó felügyeleti szolgáltatásával
kapcsolatos feladatok ellátása, ami egyrészről összekapcsolja az általános gyermekvédelmi
szakértelmet a fokozottan veszélyeztetett gyermekekkel való gondoskodással, másrészről
azonban a rendszer jellemző elemeként elmossa a határt a gyermekvédelem és a büntető
igazságszolgáltatás között. A gyermekvédelmi és igazságszolgáltatási feladat
Továbbra is lehetőség van természetesen a bűnelkövető gyermekek gyermekvédelmi intézményekben való
elhelyezésére. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a gyermek illetve az elkövetés körülményei nem
indokolják a büntetőjogi reakciót, úgy átteszti az ügyet a polgári bíróság elé, ahol változatlanul lehetőség van a
gyermek védelmne érdekében alkalmazott zártintézeti elhelyezésre.
28
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further
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http://www.government.nl/news/2012/11/30/capacity-of-correctional-institutions-for-juvenile-offenders-furtherreduced.html (2014/01/10)
29
BEIJERSBERGEN, K.A. – WARTNA, B.S.J.: Recidivemeting Glen Mills, WODC, Den Haag, 2007.,
http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/recidive-onderzoek-glen-mills-school-gms.aspx (2014/01/10)
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összekapcsolásának legszélsőségesebb példáját az amszterdami gyámhivatal átalakításával
hozták létre. A gyermek- és fiatalkori bűnözés, valamint a családon belüli erőszak
megelőzésében alapvető szerepet játszó gyermekvédelmi hatósági feladatok ellátása ebben a
térségben például már évek óta az ún. Functional Family Case Management módszerével,
lényegében terepmunkaként történik. A jelenlegi rendszerben nem az ügyfél, hanem az adott
helyzetben cselekedni hivatott gyermekvédelmi hatóság kerül az ügy középpontjába: az
ügyintéző megy a családhoz, majd ő lesz, aki a helyzet felmérését követően a megfelelő
szakemberekkel a családot összeköti, a megoldás útját kialakítja. A klasszikus hatósági
ügyintézéssel szemben ebben a munkaszervezési módszerben minden alárendelődik az ügyfél
érdekeit szolgáló hatékonyság növelésének. A problematikus családokra, és nem pedig
egyénekre építő rendszerben a pártfogói feladatok tárháza kiszélesedik, hiszen adott helyzetben
nem csupán egy gyermek helyzetén kell igyekeznie javítani, hanem akár az egész családén is.
A gyermekvédelem alakításában résztvevő másik minisztérium a Biztonsági és Igazságügyi
Minisztérium (Ministerie van Veiligheid en Justitie). A minisztérium alá rendelt szervként
működnek a körzeti bíróságok valamint nagyvárosok mellett létrehozott gyermekvédelmi
tanácsok (Raad vor Kinderbescherming). Az igazságügyi feladatok alá rendeltség racionalitása
az ügyészségi természetű feladatok ellátásában rejlik, hiszen feladatait tekintve a szerv egyfajta
felperesi feladatokat ellátó független testületeként is értelmezhető. A tanácsok három tagból,
egy jogászból, egy pszichológusból és egy szociális munkásból állnak, akik lényegében az
ügyészségi tevékenységhez kapcsolódó feladatokat látnak el. A tanács majdnem kizárólagos
jogkörébe tartozik például a gyámhivatal által megküldött anyagok alapján a gyermek családon
kívül történő elhelyezéséről szóló döntés iránti indítvány elkészítése. A zártintézeti elhelyezés
kizárólag bíróság döntése alapján lehetséges. A gyermekvédelmi és fiatalkorúak ügyeiben
eljáró bírák egyébként általában a családjogi ügycsoportra specializált bírák, akik rendszeres
(nem kötelező) képzésben részesülnek a témában. A bírák személye így változatlanul összeköti
a deviáns gyermekek kezelésének megoldását.
A pozitív és innovatív változások mellett a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának
legmegosztóbb szabálya maradt a 16-17 éves fiatalkorú elkövetők ügyeinek felnőtt szabályok
szerint való megítélésére adott büntetőjogi lehetőség. Bár a gyakorlatban ez a szabály nem érinti
az eljárás gyermekbarát garanciáit – úgy, mint a fiatalkorúak ügyeiben kötelező specializált
bírák kirendelését vagy a zárt tárgyalás elsődlegességét -, a rendelkezés lényegében lehetővé
teszi a gyermekkorú elkövetők tekintetében legfeljebb harminc évig tartó szabadságvesztés
büntetés kiszabását. Ez gyermekjogi szempontból aggályosnak tekinthető. Nem csak a hosszú
büntetések kiszabásának lehetősége, hanem a felnőtt intézményben való végrehajtás lehetősége
is sérti a Gyermekjogi Egyezmény elvárásait.30 Bár Hollandia ez utóbbi szabályszegés
elkerülésére fenntartással élt az Egyezmény 37. cikk c) pontjával szemben, az ENSZ
Gyermekjogi Bizottsága rendszeresen felhívja az ország figyelmét a szabályozás
megszüntetésének szükségességére. 31 Az átalakításra volt is kezdeményezés az utóbbi években,
a megoldás azonban változatlanul várat magára. Ennek indoka elsősorban az, hogy az áttételi
szabályt a bíróságok kivételesnek számító, évi nagyjából 150-200 olyan esetben alkalmazzák,
amikor az elkövetett bűncselekmény tárgyi súlyára tekintettel a bírák megítélése szerint a
fiatalkorúak számára kiszabható legfeljebb két év szabadságvesztésnél hosszabb büntetés
indokolt. Amennyiben ez a lehetőség megszűnne, az említett esetekre vonatkozóan egy, az
áttétel eljárásjogi szabályát helyettesítő anyagi jogi előírásra volna szükség, ami lehetővé teszi
a fiatalkorúak számára hosszabb büntetések kiszabását. A generális maximum megemelése
azonban sokak szerint azt az üzenetet hordozná, hogy a szigorúbb büntetések indokoltak a
30

Convention on the Rights of the Child. UN General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. Entry
into force 2 September 1990, 37. cikk.
31
United Nations Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Netherlands.
CRC/C/NLD/CO/3, 27 March 2009.
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fiatalkorúakkal szemben is, és ismét felborítana egy pillanatnyilag a racionalizálás útján haladó
és a punitív gondolkodást visszaszorítani igyekvő rendszert.
A fent nevezett problémák ellenére úgy gondolom, hogy Hollandiának az utóbbi években
eszközölt büntetőpolitikai változásai példaértékűek lehetnek a Magyarország számára is.
Egyrészt azért, mert holland jogalkotó rendelkezett a kellő önkritikával ahhoz, hogy képes
legyen felsimerni, hogy a szigorú büntetésre és elrettentésre fókuszáló büntetőpolitika
eszköztelenné válik a valódi problémák megoldása tekintetében. Szemléletmódja ugyanis arra
a felismerésre épül, hogy még a legjobb indulattal is lehetséges, hogy tévedünk bizonyos
kérdésekben. Mivel a jogalkotás célja a rendszerbeli hatékonyság fokozása, amely társadalmi
érdek is egyben, a fennálló intézményrendszer kritikája és esetleges átalakítása nem annak
beismerése, hogy alkalmatlanok vagyunk a feladatra, hanem arra mutat rá, hogy lehet még
hatékonyabban ellátni ezt a feladatot. Nem szégyen tehát önmagunk tudományos szempontú
felülvizsgálata, és tévedéseink vagy esetleg sikereink tudományos kutatásokon alapuló
bizonyítása, amely megalapozhatja a következő lépést egy minden szempontból hatékony
büntető igazságszolgáltatás felé. Másrészt nagyon fontos kérdés a gyermekközpontúság, amely
azt jelenti, hogy az intézményrendszer és annak felépítése a gyermek jogi, társadalmi és
pszichológiai szükségleteit szem előtt tartva, a szubjekítve értelmezett jólét megvalósítására
törekszik.
Úgy gondolom tehát, hogy ennek a viszonylag kicsi, de európai viszonylatban nagymennyiségű
jó gyakorlatot és kutatási projektet felvonultató országnak a tapasztalatait mindenképpen
érdemes felhasználni egy esetleges jogalkotási folyamat során. Az új, pozitív
megközelítésmódot remekül szemlélteti az önkormányzati gyermekvédelemre való 2015-ben
megvalósuló átállás részeként kialakított stratégia bevezető gondolata, mely szerint a hangsúly
a gyermek megjavulásáról a gyermek jóllétére kell, hogy áthelyeződjön a jövőben. 32
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Raduly Zsuzsa: A büntetőjogi mediáció - az „élő jog”
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár
Bevezető
Magyarországon a mediáció 2007. január 1. napja óta rendelhető el a büntetőügyekben, majd
2014. január 1. napja óta a szabálysértési ügyekben is alkalmazható. E jogintézmény –
amelynek bevezetését elsősorban áldozatvédelmi szempontok indokolták – számos előnye
ellenére még kevésbé elterjedt.1 A legutóbbi években évente országosan több mint négyezer
büntetőügyet utaltak közvetítői eljárásra.2 A regisztrált bűncselekmények magas számához
viszonyítva megállapítható, hogy a mediáció alkalmazása jelenleg még csekély szerepet játszik
a bűnözés kezelésében.3 A közvetítői eljárások gyakorlati tapasztalatai számos esetben a
jogszabály-módosítás szükségességét vetették fel. Az alábbiakban e jogszabály-módosítási
lehetőségeket mutatom be, elemezve azok indokoltságát és lehetséges következményeit.
I. A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás jellemzői
1. A mediálható bűncselekmények
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) a nyomozásról szóló
szabályokat követően, a vádemelés helyett alkalmazható diverziós eszközök között szabályozza
a mediációt. A Be. 221/A. §-a rögzíti, hogy a közvetítői eljárás az élet, testi épség és az egészség
elleni (Btk. XV. Fejezet), az emberi szabadság elleni (Btk. XVIII. Fejezet), az emberi méltóság
és az egyes alapvető jogok elleni (Btk. XXI. Fejezet), a közlekedési (Btk. XXII. Fejezet), a
vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), illetve a szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII.
Fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények miatt
indult büntetőeljárásokban alkalmazható eljárás. A Be. rögzíti, hogy amennyiben e
bűncselekményekkel halmazatban a terhelt más bűncselekményt is elkövetett, a közvetítői
eljárás akkor alkalmazható, ha az elkövetésben az előbbi bűncselekmény a meghatározó.
A jogalkotó tehát pontosan meghatározza, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyek
esetében a közvetítői eljárást el lehet rendelni. A mediáció elrendelhető a személy elleni
bűncselekmények széles körében, a szándékos emberölés előkészülete, a magzatelhajtás, a testi
sértés, a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, a segítségnyújtás elmulasztása, a
gondozási kötelezettség elmulasztása, az emberrablás feljelentésének elmulasztása, az
emberkereskedelem, a kényszermunka, a személyi szabadság megsértése, a kényszerítés, a
lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, a közösség tagja elleni erőszak, az egyesülési,
gyülekezési szabadság elleni és a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése, az
egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, a személyes adattal visszaélés, a közérdekű
adattal visszaélés, a magánlaksértés, a zaklatás, a magántitok és levéltitok megsértése, a
Az Európai Unió 2001/220/IB számú, a sértett büntetőeljárásbeli jogállásáról szóló kerethatározatának 10.
cikkében foglaltak szerint minden tagállamnak törekedni kell arra, hogy ösztönözze a sértett és az elkövető közötti
közvetítést, illetve köteles biztosítani, hogy a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás büntetőügyekben
figyelembe vehető legyen.
2
A Igazságügyi Hivatalokhoz illetve Igazságügyi Szolgálatokhoz 2007-ben 2451, 2008-ban 2.976, 2009-ben
3.158, 2010-ben 3.532, 2011-ben 4.794 közvetítői ügy érkezett. Az adatok Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szolgálat Pártfogó Felügyeleti Igazgatósága által 2012. januárban adott tájékoztatásán
alapulnak.
3
2007-ben 426.914, 2008-ban 408.407, 2009-ben 394.034, 2010-ben 447.186, 2011-ben 451.371, 2012-ben
451.371 bűncselekményt regisztráltak országosan. Az adatok az Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Statisztikai
Rendszerben 2013. november 20. napján tárolt adatokon alapulnak.
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kiszolgáltatott személy megalázása, a becsületsértés és a kegyeletsértés miatt indult
büntetőügyekben.
A közlekedési bűncselekmények közül az alábbi bűncselekmények esetében rendelhető el a
mediáció: a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, a vasúti, vízi és légi közlekedés
veszélyeztetése, a közúti veszélyeztetés, a járművezetés ittas vagy bódult állapotban, a
járművezetés tiltott átengedése és a cserbenhagyás.
Az új Btk. hatálybalépése óta a mediáció a vagyon elleni bűncselekmények szűkebb körében
rendelhető el, mert a jogalkotó a vagyon elleni bűncselekmények közül kiemelte és külön
fejezetben rendelte szabályozni a vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket.4 2013. július 1.
napja óta nem rendelkező el a mediáció, ha a büntetőeljárás rablás előkészülete, kifosztás,
zsarolás vagy önbíráskodás miatt indult. A vagyon elleni bűncselekmények közül mediálható a
lopás, a rongálás, a sikkasztás, a csalás, a gazdasági csalás, az információs rendszer
felhasználásával elkövetett csalás, a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés, a jogtalan elsajátítás, az
orgazdaság, a jármű önkényes elvétele, az uzsora-bűncselekmény, míg a szellemi tulajdon
elleni bűncselekmények közül a bitorlás, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése, a védelmet biztosító intézkedés kijátszása, a jogkezelési adat meghamisítása és az
iparjogvédelmi jogok megsértése.
A jogalkotó nemcsak a bűncselekmény-típusok megjelölésével, hanem a maximális büntetési
tételének meghatározásával is szűkítette a közvetítői eljárásra utalható bűncselekmények körét.
Így mediációra nem kerülhet sor bármely lopás miatt, hanem kizárólag azon esetekben, amely
bűncselekmények büntetési tétele nem haladja meg az ötévi szabadságvesztést. A büntetési tétel
szempontjából nem azt kell megvizsgálni, hogy a konkrét bűncselekményre milyen büntetés
szabható ki maximálisan, hanem azt, hogy az adott bűncselekményt a Btk. milyen tartamú
szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
A gyakorlatban számos esetben előfordul, hogy a terhelt egyetlen cselekménye több
bűncselekményt valósít meg (például testi sértés vétségével halmazatban áll a garázdaság
vétsége) vagy két bűncselekmény a szoros összefüggés miatt nem választható el egymástól az
ügy elkülönítése által (például csalással halmazatban áll a magánokirat-hamisítás vétsége).
2011-ben a jogalkotó e gyakorlati problémára reagálva a jogszabályt módosította, és
kifejezetten lehetővé tette a mediáció alkalmazását azon bűncselekmények esetében is, amelyek
önmagukban nem tennék lehetővé a közvetítői eljárást, azonban halmazatban állnak egy
mediálható bűncselekménnyel. Sok esetben mérlegelés tárgya annak eldöntése, hogy vajon
melyik a meghatározó bűncselekmény a halmazatban szereplő bűncselekmények közül (például
a testi sértés vétsége és a garázdaság vétsége közül a testi épség elleni vagy a köznyugalom
elleni bűncselekmény-e a meghatározó).
A Be. a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII.
törvénnyel (a továbbiakban: Bktv.) egyezően határozza meg a közvetítői eljárás célját,
miszerint a közvetítői eljárás célja, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a
gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell
törekedni, hogy a terhelt és a sértett között – a terhelt tevékeny megbánását megalapozó –
megállapodás jöjjön létre.
Bár a Bktv. a mediáció céljaként a konfliktusfeloldást fogalmazta meg, a joggyakorlatban
korántsem volt egyértelmű, hogy ez mit takarhat. Az ügyészi gyakorlat a mediáció céljának a
bűncselekménnyel okozott, a sértett által meghatározott mértékű vagyoni kár megtérítését
illetve fájdalomdíj fizetését tekintette és sok esetben a mediációt kizáró okként értékelte azt a
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körülményt, ha a terhelt a bűncselekménnyel okozott vagyoni kárt a közvetítői eljárás előtt már
megtérítette vagy ha a vagyoni kár az elkövetőtől függetlenül (lefoglalással) megtérült. 5
Az ügyészek álláspontja szerint, ha a nyomozás során az ellopott, elsikkasztott dolgot
lefoglalták, és a sértett semmilyen egyéb olyan jóvátételt nem igényelt, amely a közvetítői
eljárás lefolytatását indokolja, akkor a közvetítői eljárás törvényi előfeltételei nem állnak fenn.
Ha a terhelt már a nyomozás során megfizette a teljes általa okozott kárt, a közvetítői eljárásra
utalásra nem kerülhet sor. Ezzel szemben a 67/2008. Büntető Kollégiumi vélemény V. pontja
tartalmazza, hogy a közvetítői eljárást nem zárja ki az a körülmény, hogy a kár már korábban
(a közvetítői eljárás előtt) megtérült. A fentiekből következően a Legfőbb Ügyészség és a
Legfelsőbb Bíróság eltérő jogértelmezést követett abból a szempontból, hogy e
bűncselekmények miatt indult eljárások közvetítői eljárásra utalhatóak-e.
A konfliktusfeloldást célzó mediáció azonban a vagyoni kár megtérülésétől függetlenül
indokolt lehet. E gyakorlati problémára reagálva, a 2013-as jogszabály-módosítás óta a Be.
221/A. § (2) bekezdése ma már úgy rendelkezik, hogy nem akadálya az ügy közvetítői eljárásra
utalásának, ha a gyanúsított a bűncselekménnyel okozott kárt részben vagy egészben már
önként megtérítette.
Az ügyészi gyakorlat kizártnak tartja a közvetítői eljárás lefolytatását azon ügyekben,
amelyeknek nincs konkrét sértettje. A Be. szabályaiból valóban nem egyértelmű, hogy azoknál
a bűncselekményeknél, amelyeknek nincs konkrét sértettje, hogyan kell lefolytatni az eljárást,
a mediáció kik között folyik. Azonban a törvényi szabályozásból egyértelmű a jogalkotó célja,
miszerint a közvetítői eljárás alkalmazásából nem zárhatóak ki ezek a bűncselekmények sem.
A jóvátétel címzettje ezen ügyekben lehet a megsértett közösség vagy a társadalom egy jól
meghatározott csoportja is. Ezen ügyészi jogértelmezés is ellentétes a 67/2008. BK vélemény
II. pontjában írtakkal, mivel ez leszögezi, hogy a Btk. nem zárja ki, sőt kifejezetten megengedi
a tevékeny megbánás alkalmazását valamennyi közlekedési bűncselekmény miatt, akkor is, ha
annak nincs sértettje (például ittas járművezetés).
Az ügyészi jogértelmezés a közvetítői eljárás eredményességének fogalmát büntető anyagi jogi
szempontból közelíti meg. A büntető anyagi jogban ismert materiális bűncselekmények
esetében a bűncselekmény csak az eredmény beálltával válik befejezetté, például a halál
beálltával, a testi sérülés vagy a vagyoni kár bekövetkezésével. A büntetőjogi szempontból sok
esetben nincs jogi relevanciája a sértettnél jelentkező pszichés sérelemnek, így például egy
lopás következményeként. Ezen jogértelmezés tehát a mediációt kizárhatja az immateriális
bűncselekmények, illetve a kísérleti, előkészületi szakban maradt bűncselekmények esetén,
ahol eredmény (kár, sérülés) nem következik be.
A mediációra utalható bűncselekmények körét a bírói gyakorlat is szűkítette az adott
bűncselekmények (magánindítvány alapján büntethető magánvádas bűncselekmények) miatt
indult eljárások speciális szabályozására visszavezethetően. A Legfelsőbb Bíróság 3/2007.
Büntető Kollégiumi véleményének II. pontja ugyanis azt tartalmazza, hogy nincs helye a
közvetítői eljárásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának a magánvádas eljárásban. A
bűncselekmények sajátosságaitól független, kizárólag eljárásjogi alapon rögzítette e kollégiumi
vélemény azt is, hogy nem kerülhet sor mediációra akkor, ha az ügyész a terheltet bíróság elé
állította vagy tárgyalás mellőzésére tett indítványt.
2. A sértett és a terhelt önkéntessége
A mediáció a terhelt, a védő vagy a sértett indítványára, illetve a terhelt és sértett önkéntes
hozzájárulásával rendelhető el. A mediációra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a sértett és
A Legfőbb Ügyészség 2007. január 31. napján kelt Ig.99/2007. Legf. Ü. számú Emlékeztetőjében, majd az
Emlékeztető Ig.404/2009. Legf. Ü. számú módosításában értelmezte a közvetítői eljárásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket.
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a terhelt ebbe önkéntesen beleegyezik. A mediáció – összhangban a nemzetközi standardokkal
- mindig a felek (a sértett és az elkövető) önkéntességén alapul. 6 A közvetítői eljárást
kezdeményezheti a sértett, a védő, a terhelt és a vádemelés előtt az ügyész hivatalból is
elrendelheti azt, azonban a sértett és a terhelt hozzájárulása ebben az esetben sem mellőzhető.
A nemzetközi dokumentumok és a szakirodalom egységesen képviseli azon álláspontot, amely
szerint a mediációban való részvételre nem lehet kötelezni sem a bűncselekmény elkövetőjét,
sem a sértettjét.7 A terhelt és a sértett hozzájáruló nyilatkozata nélkülözhetetlen a mediációhoz.
A Legfelsőbb Bíróság 3/2007. Büntető Kollégiumi véleményében írtak alapján a bíróság
hivatalból nem függesztheti fel a büntetőeljárást mediáció érdekében, azonban a már
folyamatban lévő közvetítői eljárás esetén hivatalból is elnapolhatja a tárgyalást.
3. A terhelt beismerése
A közvetítői eljárás elrendelésekor a jogalkalmazó nemcsak azt köteles megvizsgálni, hogy az
adott bűncselekmény esetében a törvény lehetővé teszi-e a mediációt, hanem emellett számos
kérdésben mérlegelhet. A jogalkalmazónak meg kell vizsgálnia azt, hogy a gyanúsított a
vádemelésig beismerő vallomást tett-e. A közvetítői eljárás keretében az elkövetett
bűncselekmény miatt kerül sor a jóvátételre, maga a közvetítői eljárás a bűncselekmény
elkövetésének a következménye. A bűncselekmény elkövetése pedig az ártatlanság vélelmére
(Be. 7. §) tekintettel az eljárás nyomozati és vádemelése szakaszában csak akkor állapítható
meg, ha kielégítő bizonyíték áll a hatóságok rendelkezésére az elkövető bűnösségéről. Ezért a
közvetítői eljárás elrendelésére csak a nyomozás lefolytatását követően kerülhet sor, mert az
ártatlanság vélelmének sérelméhez vezethet, ha beismerő vallomás nélkül kerül sor közvetítői
eljárásra.
A beismerő vallomás a legnagyobb súlyú bizonyítási eszköz arról, hogy a terhelt elkövette a
bűncselekményt, ez teszi lehetővé az ártatlanság vélelmének korlátozását, azt, hogy bírósági
tárgyalás nélkül döntés szülessen a büntetőjogi felelősség kérdésében és a legalitás elvével
szemben az opportunitás (célszerűség) kerüljön előtérbe. A büntetőeljárásban a beismerő
vallomás nemcsak a közvetítői eljárás elrendelésének, hanem azon külön eljárások
lefolytatásának is előfeltétele, amelyek alkalmazásakor bírósági tárgyalásra nem kerül sor
(tárgyalásmellőzéses eljárás) és a bíróság a nélkül szab ki büntetést vagy intézkedést, vagy sor
kerül ugyan bírósági tárgyalásra, de speciális keretek között, a bizonyítás lehetősége szűkebb
körű, az eljárás gyorsabban lezárul (bíróság elé állítás).
A jelenleg hatályos szabályozása szerint a terheltnek a beismerő vallomást a vádemelésig kell
megtennie. Az áldozatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a jogszabály módosítása
indokolt lehet. Ha a terhelt csupán a tárgyaláson ismeri be a bűncselekmény elkövetését, és a
mediáció elrendelhető, úgy ellenérvként hozható fel, hogy ez a módosítás az eljárások
elhúzódásához vezetne. A mediáció azonban a sértett szempontjából és perökonómiailag
mindenképen indokolt, hiszen a sérelem jóvátételével elkerülhető a büntetőeljárást követő
polgári peres és végrehajtási eljárás.
A jogszabály ugyan nem követeli meg a bűnösségre kiterjedő beismerő vallomást, azonban a
gyakorlatban a bűnösség beismerésének nagy jelentősége van. A mediációnak hangsúlyos
eleme a terhelt megbánása, a felelősség elismerése, másrészt a ténybeli beismerés esetén
alkalmazott mediáció nem elegendő az ártatlanság vélelmének csorbításához. A Be. bizonyos
különeljárások alkalmazásához szintén bűnösségre kiterjedő beismerő vallomást követel meg
(lemondás a tárgyalásról).

Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának a büntetőügyekben alkalmazott mediációról szóló R(99)19. számú
ajánlása.
7
SCHROLL, Hans Valentin: A bíróságon kívüli kiegyezés Ausztriában, Büntetőjogi Kodifikáció, 2002/2.23.
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Az ügyészi álláspont szerint a beismerésnek a bűnösség elismerésére is ki kell terjednie. A
Legfelsőbb Bíróság 3/2007. Büntető Kollégiumi véleményének V. pontja szintén a bűnösség
elismerésére is kiterjedő beismerő vallomást követeli meg.
4. A terhelt teljesítési képessége és készsége
A jogalkalmazónak arról is meg kell győződnie, hogy a terhelt vállalja-e és képes-e a
bűncselekménnyel okozott sérelmet a sértett által elfogadott módon és mértékben jóvátenni. A
jogalkalmazó mérlegeli továbbá azt is, hogy a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára
és a gyanúsított személyére tekintettel a bírósági eljárás lefolytatása mellőzhető-e, vagy
megalapozottan feltehető-e, hogy a bíróság a tevékeny megbánást a büntetés kiszabása során
értékelni fogja.
A bűncselekmény jellege és az elkövetési mód az ügyészi gyakorlat szerint a következő
esetekben zárja ki a mediációt: üzletszerű elkövetés, sértett fenyegetése, elkövetési időszak
elhúzódó jellege, eszköze (késszúrás), munkakör felhasználása, a KRESZ szabályainak durva
megsértése, agresszív közlekedési magatartás, felelőtlenség, elkövető ittassága, nagyfokú
gondatlansága, korábbi szabálysértési elmarasztalás, nincs jóvátételt igénylő eredmény
(kísérlet), a kár már megtérült. Míg a terhelt személyére tekintettel az ügyészi álláspont szerint
nem alkalmazható a mediáció, ha a terheltet előzetesen már elítélték hasonló bűncselekmény
miatt, büntetőeljárás hatálya alatt követte el a bűncselekményt, nem működik együtt a
hatóságokkal az eljárás tartama alatt (idézésre nem jelenik meg), munkanélküli, nem
rendelkezik a kár megtérítéséhez szükséges rendszeres jövedelemmel, vagyonnal.
A 67. számú Büntető Kollégiumi vélemény VII. pontja szerint a terhelt jóvátételre való
képességét nem lehet kizárólag a személyes képességei alapján megítélni, mert a terhelt a
bűncselekmény káros következményeit nemcsak pénzbeli kártérítés megfizetésével, hanem
egyéb módon is jóváteheti. A közvetítői eljárás elrendelésekor még nem látható előre, hogy mi
lesz a megállapodás tartalma, és nem állapítható meg az sem, hogy a nem anyagi, hanem esetleg
személyes természetű kötelem teljesítése mennyiben kötődik a terhelt személyéhez. A
kollégiumi vélemény szerint a terhelt jóvátételre való képességét komplex módon, a sértett
érdekeinek szem előtt tartásával kell mérlegelni. A jogértelmezés kitért arra is, hogy ha a
megállapodás természete (pl. személyes gondozás) ezt nem zárja ki, akkor közömbös, hogy a
jóvátételt ténylegesen ki teljesíti. A terhelt jóvátételre való képességét ezért nem lehet kizárólag
a személyes képességei alapján megítélni. Elég a képességet valószínűsíteni, és az indítvány
elutasításához egyedül a jóvátételi képesség nyilvánvaló hiánya vezethet.
Amennyiben a jogalkalmazó a közvetítői eljárást elrendeli, ezzel egyidejűleg a büntetőeljárást
legfeljebb hat hónapra felfüggeszti. A felfüggesztés hosszabb tartama általában azért indokolt,
hogy az elkövető teljesíteni tudjon. Mivel a megállapodás tartalmát a felek állapítják meg, a
mediátornak nincs beleszólása, befolyása arra, hogy a mediáció mennyi idő alatt fejeződjön be,
a terhelt a megállapodást milyen határidőre teljesítse. Nyilvánvalóan a mediátor tájékozatja a
feleket arról, hogy a jogalkalmazó milyen időtartamra függesztette fel az eljárást, és ez bizonyos
szinten befolyásolja a megállapodás tartalmát. A teljesítést követően a gyakorlatban a sértett
jelez a mediátor felé, aki ezen jelzés alapján értesíti a jogalkalmazót a közvetítői eljárás
eredményességéről vagy eredménytelenségéről.
Az ügyészi gyakorlat a közvetítői eljárásban létrejött megállapodások tartalma fellett kontrollt
gyakorolt, a mediációt egyes esetekben nem attól függően ítélte eredményesnek, hogy a sértett
elfogadta-e a terhelt által nyújtott jóvátételt (pl. nem elegendő a tevékeny megbánáshoz, ha a
megállapodás csupán arról szól, hogy az elkövető felelősséget vállal tettéért, ha bocsánatot kér
a sértettől vagy azt ígéri, hogy többé nem követ el bűncselekményt). E gyakorlat korlátozta a
sértettek önrendelkezési jogát, mert a jóvátétel elfogadhatóságáról a sértettnek kell döntenie.
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II. A diverziós eljárások versengése
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a mediációra alkalmas ügyek nagy részét a tárgyalás
mellőzésével hozott végzéssel és a bíróság elé állítás keretében hozott ítélettel befejezett ügyet
fedik le, hiszen a Be. hasonló feltételek fennállása (a terhelt beismerése) esetén teszi lehetővé
ezen különeljárások és a mediáció alkalmazását. A vádhatóság a nyomozás befejezését
követően a bűncselekmény elkövetését beismerő terhelt egyszerű jogi megítélésű ügyében
választhat, hogy a vádemelést elhalasztja, a vádemelést részben mellőzi, vádat emel, a terheltet
bíróság elé állítja, tárgyalás mellőzésére tesz indítványt vagy az ügyet közvetítői eljárásra utalja.
A 3/2007. számú Büntető Kollégiumi vélemény II. pontja szerint nincs helye közvetítői
eljárásnak, ha az ügyész a terheltet bíróság elé állította. Álláspontom szerint a jelenleg hatályos
szabályozás (Be. 521.§) nem zárja ki azt, hogy a bíróság a bíróság elé állítás keretében
megtartott tárgyaláson felfüggessze az eljárást és a sértett és a terhelt már előterjesztett
hozzájáruló nyilatkozata alapján mediációra utalja az ügyet. A bíróság elé állítás esetében a
tárgyalás előkészítésének szabályai valóban nem alkalmazhatóak, azonban a bírósági
tárgyalásra vonatkozó általános szabályokat alkalmazni kell - a XXIV. Fejezetben írt
eltérésekkel. A Be. 307.§-a szerint az eljárás a tárgyalás megkezdése után is felfüggeszthető a
Be. 266. §-ában írt okokból, s e szabályozás lehetővé teszi az eljárás közvetítői eljárás
lefolytatása céljából történő felfüggesztését is. Kétségtelen, hogy az eljárást felfüggesztő bírói
döntés annulálja a bíróság elé állítás eljárásjogi célját, a gyorsítást, hiszen még az eredményes
közvetítői eljárás esetében is több hónap elteltével kerülhet sor az eljárást lezáró ügydöntő
végzés meghozatalára.
Ugyanezen kollégiumi vélemény II. pontja kizártnak tartja a mediációt abban az esetben is,
amikor az ügyész a vádiratban tárgyalás mellőzésére tett indítványt. Amennyiben az ügyész
vádat emel és a tárgyalás mellőzésére tesz indítványt, úgy a Be. általános szabályait a Be.
XXVII. Fejezetében szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni (Be. 543. §). A Be. 547. § (1)
bekezdésének e) pontja kifejezetten lehetővé teszi azt, hogy a bíróság a tárgyalás mellőzésével
hozott végzésben döntsön az eljárás felfüggesztéséről. A 3/2007. Büntető Kollégiumi vélemény
ezzel ellentétben csak akkor tartja elrendelhetőnek a mediációt e speciális eljárási szabályok
között, ha a bíróság még nem hozta meg az ügydöntő végzést és ekkor érkezik a bírósághoz a
sértett vagy a terhelt azon kérelme, amelyben a közvetítői eljárást indítványozzák. A legfőbb
bírói fórum szerint ebben az esetben a bíróságnak meg kell vizsgálnia a mediáció lehetőségét,
és amennyiben annak feltételei fennállnak, az általános szabályok szerint kell lefolytatnia az
eljárást, így a Be. XVII. Fejezete szerint már nem járhat el.
E kollégiumi vélemény kitér arra is, hogy a közvetítői eljárás indítványozása nem vehető
igénybe „jogorvoslati eszközként”, azaz a tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben
nem lehet tárgyalás tartását kérni a közvetítői eljárás indítványozása miatt. Álláspontom szerint
a jogorvoslati jog kiterjed arra is, hogy a vádlott vagy védője közvetítői eljárás lefolytatása
végett kérje a tárgyalás tartását. A tárgyalás mellőzése - ugyan az alkotmányos korlátok között
- eleve korlátozza a vádlottat a nyilvános tárgyaláshoz való jogában, így a jogállami
büntetőeljárás elveivel ellentétes lenne, ha a vádlott közvetítői eljárás lefolytatása érdekében
nem élhetne tárgyalás tartása iránti kérelemmel.
III. A mérlegelés korlátai
Sanders és Young a vádemelés jogalkalmazói mérlegelését vizsgálta az Egyesült Államok
büntetőjogában. A szerzők szerint a vádemelésről szóló ügyészi döntés mérlegelésen alapul. A
mérlegelést alapvetően befolyásolja az, hogy az adott ország büntető jogrendszeres a
legalitáson vagy az opportunitáson alapul-e. A legalitáson alapuló rendszer jellemzi például
Németországot, ahol a diverzió kivétel, az eltereléssel kapcsolatos rendőrségi döntések szigorú
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ügyészi kontroll alatt állnak.8 Az opportunitáson alapuló rendszerben (például NagyBritanniában és az USÁ-ban) a mérlegelési jogkör gyakorlása ugyan nincs szigorúan
ellenőrizve, azonban a mérlegelés a vádemelésnek kedvez. A szerzők szerint az USA bírói
gyakorlata kialakította az ügyészi mérlegelés korlátait, meghatározva azokat az eseteket,
amikor az ügyészi mérlegelést nem lehet jogszerűnek tekinteni. A mérlegelés nem jogszerű, ha
az ügyész „rosszhiszeműen jár el”, ha a mérlegelés ésszerűtlen, nincs kellően alátámasztva vagy
a mérlegelést az inkonzisztencia (egységesség, következetesség hiánya, ellentmondásosság)
jellemzi.9 Az Egyesült Államok bírói gyakorlata tehát a vádemelés ügyészi mérlegelését a fenti
szempontok szerint vizsgálja.
Az osztrák büntetőeljárásban amennyiben egy fiatalkorúval szemben vádemelésre kerül sor, a
bíróságnak meg kell vizsgálnia az ügyész diverzióval kapcsolatos döntését és döntenie kell a
bíróságon kívüli kiegyezés lehetőségéről.10 A bíróságnak fontos szerep jut az elterelés
alkalmazása szempontjából, mert köteles ellenőrizni az ügyész elterelésről és a jóvátétel
alkalmazhatóságáról hozott döntését. A bíróság az ügyészi mérlegelést köteles felülvizsgálni és
felül is bírálhatja azt. A bíróság a sértett és az elkövető kiegyezését célzó eljárást a vádemelést
követően elrendelheti. A felnőtt korú terheltek esetében sem az ügyész, sem a bíró nem
rendelkezik széles mérlegelési joggal (azt mérlegelik, hogy a büntetés kiszabása mellőzhető-e
és a diverzió elegendő-e ahhoz, hogy visszatartsa az elkövetőt az újabb bűncselekmények
elkövetésétől). A bíróságnak ebben az esetben szintén mellőznie kell a büntetőeljárás
lefolytatását és a vádemelést követően az ügyészre vonatkozó feltételek szerint az eljárást meg
kell szüntetnie. Az osztrák jogban az ügyészi diverzió mellőzése abszolút hatályon kívül
helyezés ok.11 Az osztrák jog a fentiekben írtak szerint a bíróság feladatává tette az ügyész
diverzióval kapcsolatos döntésének felülvizsgálatát. A bíróság ebben az esetben nemcsak azt
vizsgálja, hogy a mediáció alkalmazható-e az ügyben, hanem azt is, hogy a már lefolytatott
közvetítés valóban eredménytelen volt-e.
Magyarországon a Be. 263. § (4) bekezdése alapján a vádemelést követően a bíróság akkor
köteles tájékozatni a vádlottat, a védőt és a sértettet a közvetítői eljárás indítványozásának
lehetőségéről és következményeiről, amennyiben az ügyész a nyomozati szakban az eljárást
nem függesztette fel ebből az okból, noha annak helye lett volna.
A 3/2007. Büntető Kollégiumi vélemény VIII. pontja rögzíti, hogy a bíróság kötelezettsége
kizárólag a tájékoztatásra terjed ki, a közvetítői eljárás elrendelésére nem. E tájékoztatást
megelőzően a bíróságnak meg kell vizsgálnia azt, hogy fennállnak-e a közvetítői eljárás anyagi
jogi és eljárásjogi feltételei (Be. 263. § (1) bekezdés). Amennyiben a feltételek fennállását
állapítja meg, a vádirat kézbesítésével egyidejűleg ad tájékoztatást az érintetteknek.
A kollégiumi vélemény szerint az ügyésznek a vádiratban nyilatkoznia kell arról, hogy
közvetítői eljárásra sor került-e és ha igen, az milyen eredménnyel zárult. Figyelemre méltó a
kollégiumi vélemény megfogalmazása, amely szerint „a közvetítői eljárás bírói
engedélyezésének nem akadálya, ha az ügyész a nyomozati szakban az arra tett indítványt
elutasította, az viszont igen, ha az ügyész ez okból az eljárást felfüggesztette, de a közvetítői
eljárás eredménytelennek bizonyult”. Ez azt jelenti, hogy a bírói testület szerint a bíróság amennyiben a mediáció feltételeinek fennállását állapítja meg - felülbírálhatja az e kérdésben
hozott ügyészi döntést és elrendelheti a mediációt. Azonban ha az ügyész már felfüggesztette
az eljárást mediáció végett, ám az eredménytelennek bizonyult, nem rendelheti el a mediációt.
Ez utóbbi megfogalmazásból nem következik, hogy a bíróság köteles lenne felülvizsgálni a
mediáció eredményességét. A kollégiumi vélemény nem ad választ arra a kérdésre, hogy a
SANDERS, Andrew – YOUNG, Richard: Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 2000. 326.
SANDERS, Andrew – YOUNG, Richard: i.m. 323.
10
Az 1961-es osztrák törvény a fiatalkorúak bíróságáról - Jugendgerichts-gesetz 7.§. Idézi: VÁRADI Erika:
Alternatív szankciók és elterelési lehetőségek Ausztriában, Büntetőjogi Kodifikáció. 2002.2. 11.
11
Az osztrák büntető perrendtartás - StPO 90a §, 281. (1) 10.a.p. Idézi: SCHROLL: i.m. 24-25.
8
9
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mediáció eredményessége szempontjából az ügyész, a mediátor vagy a sértett nyilatkozata bíre jelentőséggel. Amennyiben ügyész vagy a mediátor minősítette eredménytelennek a
mediációt, ennek felülvizsgálata minden esetben indokolt. A kollégiumi vélemény azonban ezt
nem teszi a bíró feladatává, a bíróságnak nem feladata megvizsgálni azt, hogy a korábban már
felfüggesztett eljárásban mi lett a közvetítői eljárás kimenetele, mit tartalmazott a megállapodás
és mi lett annak a sorsa, annak teljesítésére miért nem került sor. A gyakorlatban pedig a
szükséges iratok hiányában a bíróság nincs is abban a helyzetben, hogy érdemben megvizsgálja
a fentieket, ugyanis a mediáció tárgyában keletkezett ügyészi iratokat nem kötelező a
vádirathoz csatolni.
A 67. számú BK vélemény VIII. pontja a bíróság közvetítői eljáráshoz való viszonyát akként
ragadja meg, hogy a közvetítői eljárás a bíróság előtti eljárási szakaszban csupán kisegítő illetve
kiegészítő jellegű. A diverzióra elsősorban az eljárás nyomozati és vádelőkészítési szakaszában
kerül sor, a sértett érdekében azonban azt a bíróság is elrendelheti. A vádemelést követően a
bíróság szabadon mérlegeli a közvetítői eljárás feltételeit. Amennyiben álláspontja szerint azok
fennállnak, az eljárást felfüggeszti, és az ügyet közvetítői eljárásra utalja. E kollégiumi
vélemény tehát már kifejezetten megfogalmazta az ügyészi mérlegelés felülvizsgálatának
lehetőségét, azonban a magyar bírói gyakorlat - az osztrák szabályozástól eltérően - a kötelező
felülvizsgálatot nem terjesztette ki azokra az esetekben, amelyekben már az ügyész elrendelte
a mediációt és mérlegelte a mediáció eredményességét.
IV. De lege ferenda javaslatok
A fentiekben kifejtettek szerint a közvetítői eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések
értelmezése nem egységes az ügyészi és a bírói gyakorlatban. A jogbiztonság elvének
érvényesülése érdekében a jogértelmezés ellentmondásainak kiküszöbölése mindenképpen
szükséges a jövőben.
A jogszabály-módosítása indokolt annak törvénybe iktatásával, hogy a közvetítői eljárást nem
zárja ki, ha a bűncselekménynek nincs (fizikai személy) sértettje, a közvetítői eljárás
elrendelésére akkor is sor kerülhet, ha a bűncselekmény kísérleti vagy előkészületi szakban
maradt, illetve a mediáció eredményességét a sértett nyilatkozata vagy a mediátor jelentése
alapján kell megállapítani. A mediáció elrendelését megelőző ügyészi meghallgatásnak
elsősorban azt a célt kellene szolgálnia, hogy a jogalkalmazó a felek önkéntességéről
meggyőződjön. A jogszabály módosítása indokolt lehet annak törvénybe foglalásával, hogy az
ügyészi meghallgatás során a feleknek nem kell nyilatkozniuk a jóvátétel formájáról.
A bíróság elé állítás esetében a jogszabályt szükséges lenne kiegészíteni azzal, hogy ha az
ügyész a terheltet bíróság elé állítja, a bíróság a feleket köteles arról, hogy közvetítői eljárás
alkalmazását kérik–e vagy a már korábban előterjesztett kérelem/hozzájárulás esetén az ügyet
hivatalból közvetítői eljárásra utalhatja. Ha a közvetítői eljárás nem eredményes, az ügyész a
tárgyalás mellőzését indítványozhatja, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A
tárgyalás mellőzésére tett ügyészi indítvány esetén a bíróság a feleket nyilatkoztathatja arról,
hogy közvetítői eljárás alkalmazását kérik- e, vagy a már korábban előterjesztett kérelem esetén
az ügyet hivatalból közvetítői eljárásra utalhatja. Ha a közvetítői eljárás nem eredményes, a
bíróság az erről szóló tájékoztatást követő 30 napon belül tárgyalás mellőzésével büntetést
szabhat ki vagy intézkedést alkalmazhat. E módosításokkal részben orvosolható a probléma,
miszerint a mediáció elrendelése a gyorsítást célzó különeljárások előnyeit kioltja.
A mediáció szélesebb körű alkalmazását segítené a német modellhez hasonló megoldások
implementálása is, amelyek az elkövetőket a jóvátétel nyújtásában segítenék. Németországban
a tettes-áldozat mediációk eredményességét befolyásolta az, hogy az elkövető nem rendelkezett
a kár megtérítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel, bizonyos esetekben a fiatalkorú terhelt nem
tudta megfizetni a sértett által áhított fájdalomdíjat. E problémára többféle megoldás
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kínálkozott. Egy testi sértés miatt indult ügyben a tanulmányokat folytató fiatalkorú terhelt nem
rendelkezett elegendő jövedelemmel, ezért helyette a Waage nevű mediációs eljárásokat
lefolytató szervezet fizette meg a kártérítést a sértettnek. 12 A terhelt ezután két részletben
térítette meg a kamatmentes kölcsönt a Waage nevű szervezetnek, majd ezután az ügyészség
megszüntette az eljárást. Egy másik eljárásban a Handschlag nevű projekt úgy segítette a
terhelteket a sértett által elfogadott jóvátétel teljesítésében, hogy a betöréses lopás során
megrongált bútorok helyreállításának költségeit megelőlegezte a sértett számára. Az elkövetők
a helyi szociális szolgálat részére egy éven át munkát végeztek és e hétvégi munkavégzéssel
törlesztették a projekt felé fennálló tartozásukat. A projekt munkatársa ellenőrizte az elkövetők
munkavégzését. Álláspontom szerint a németországi példákhoz hasonló megoldások
bevezetése Magyarországon elősegítené azt, hogy jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkező
terheltek a jelenleginél nagyobb arányban vegyenek részt a közvetítői eljárásokban és azok
mindkét fél számára kedvező eredménnyel záruljanak.
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Tóth Andrea Noémi: Az osztrák és magyar távoltartás összehasonlító elemzése1
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Elek Balázs tanszékvezető egyetemi docens
Bevezetés
A távoltartás a hatálya alatt álló személy mozgásszabadságát és személyi szabadságát
korlátozza, melynek során meghatározott helyet, illetőleg személyt, vagy személyeket nem
közelíthet meg a határozatban megjelölt időtartamon át. E jogintézményt a magyar jogalkotó
elsősorban a nemzetközi és európai uniós követelmények, valamint a civil szervezetek
nyomására kívánta beemelni a magyar jogrendbe a családon belüli erőszak elleni hatékony
fegyverként. Előzménye, hogy számos, a témával foglalkozó joganyag, javaslat a távoltartást
látta e célra legmegfelelőbbnek, hiszen a konfliktus forrását szünteti meg– a kezdeti javaslatok
és remények értelmében a jogerős bírósági döntés megszületéséig – időlegesen a bántalmazó
és bántalmazott fél elkülönítésével.
Hazánkban a távoltartás eljárásjogi előzmények nélkül, a 2006. évi LI. törvénnyel került a
büntetőeljárásról szóló törvénybe 2 a kényszerintézkedések közé. A törvénybeli elhelyezése és
elrendelésének feltételrendszere is mutatja, hogy az előzetes letartóztatás egyik
alternatívájaként kapott helyet a magyar jogrendszerben, ami váratlan fordulat volt a témával
foglalkozó szakemberek számára. Gyors és hatékony segítségnyújtást vártak a jogalkotótól,
azonban a jogintézmény rendszerbeli elhelyezése is mutatja, hogy folyamatban lévő
büntetőeljárást feltételez, a nélkül nem rendelhető el, alkalmazásának feltételei alapján pedig
elsősorban a bizonyítás sikerességét hivatott elősegíteni, s csak másodlagos (mintegy járulékos)
pozitívum a sértettek védelme. Egyes civil szervezetek szerint ezzel a lépéssel a családon belüli
erőszak áldozatai rosszabb helyzetbe kerültek, mint azelőtt voltak, hiszen egyrészt nem kaptak
azonnali, hatékony segítséget nyújtó megoldást a problémájukra, s ezen új kényszerintézkedés
miatt már le is mondtak arról, hogy további érdemi tárgyalások folynának a témában. Amint
várható volt, a jogintézmény gyakorlati alkalmazásának első néhány éve során
bebizonyosodott, hogy elégtelen az áldozatok számára ilyen módon biztosítható védelem
szintje, így alkották meg a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló törvényt.3 A hozzá kapcsolódó kommentár4 egyértelműen kimondja, hogy a törvény
főképp az osztrák jogszabályra és az osztrák működés kapcsán felgyűlt gyakorlati
tapasztalatokra támaszkodik. Nem ok nélkül választotta a magyar jogalkotó is mintának az
Ausztriában akkor már egy évtizede működő rendszert, hiszen ott az első erőszakellenes
törvény 1997. május 1-jén lépett hatályba lépett, melynek sikerességének záloga az volt, hogy
gondos előkészítés előzte meg és ezáltal a gyakorlati működése is biztosítva volt. Ausztriában
az első lépéseket egy nemzetközi kampány ihlette: 1993-ban Bécsben tartott ENSZ Emberi jogi
konferencián kimondták, hogy a nők elleni erőszak egyben emberi jogot is sért, s ettől
kezdődően indult meg az erőszakellenes törvény kidolgozása és munkacsoportok felállítása. 5
„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program- Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.”
2
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.) 138/A-139. §§
3
2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról (továbbiakban: Hke.
tv.)
4
Complex DVD jogtár plusz, a hatályos magyar és európai jog DVD lemezen, Budapest, Complex Kiadó, 2013.
05. 13.
5
LOGAR, Rosa: The Austrian model of intervention in domestic violence cases, „Violence against women: Good
practices in combating and eliminating violnece against women” Expert Group Meeting, 17 to 20 May 2005
Vienna, 5.
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2009-re – amikor a kényszerintézkedésként alkalmazható távoltartás működési hibáinak
kiküszöbölésére törekedve hazánkban a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló törvény hatályba lépett– az osztrák törvény már az első jelentősebb
módosításon esett át, kifejezetten a gyakorlat során felmerült problémák megoldásaira
koncentrálva.
A mintának tekintett osztrák rendszer napjainkban négy elemre épül: a rendőrségre, a családjogi
bíróságra, a civil szervezetekre, valamint a büntető igazságszolgáltatásra. Már ebből is látszik,
hogy az osztrák távoltartás sokkal könnyebben hozzáférhető, s szélesebb háttérintézményrendszerrel rendelkezik, mint a magyar rendszer. A választott mintától való eltérést
támasztja alá, hogy amennyiben – az osztrák mintához hasonlóan– kívánjuk pillérekre bontani
a jogintézmény rendszerét, megtehetjük, azonban hatékonyságát és működését tekintve más
eredményre fogunk jutni.
Az első pillér: a rendőrség által elrendelhető távoltartás
Ausztriában a rendőrség haladéktalanul, a családon belüli erőszak helyszínén köteles azonnal
beavatkozni.6 A veszélyeztető személyt azonnal kiutasítja a lakásból, hogy az áldozat az
otthonában maradhasson. Ennek nyomatékosítása érdekében a rendőrség kijelöli a védett terület
határait, elveszi a veszélyeztető személytől a kulcsait, aki két hétig nem léphet be a lakásba, s
csak a legszükségesebb személyes holmijait viheti magával. A rendőrség ellenőrzi a határozat
betartását legalább a két hét alatt egy alkalommal. Amennyiben a bántalmazott a „második
pillért”, azaz az ideiglenes intézkedést kéri, akkor ez az eredeti két hét négy hétre hosszabbodik
meg, tehát a bírósági döntésig tartó átmeneti időszakra is védelmet biztosít számára a rendszer.
Amennyiben az ellenőrzés során, vagy a bántalmazott bejelentése alapján az derül ki, hogy a
határozat hatálya alatt álló személy nem tartotta be a tilalmat, úgy pénzbüntetéssel, (maximum
360 Euro/alkalom) sújtják. Ez az összeg már valódi visszatartó erőt képviselhet, hogy a
bántalmazó tiszteletben tartsa a határozatban foglaltakat.
Hazánkban ezzel szemben a rendőrség viszonylag rövid, csupán 72 órán át tartó ideiglenes
megelőző távoltartás elrendelésére jogosult, amennyiben azt helyszíni intézkedése során
hivatalból észlelte a hozzátartozók közötti erőszakra vonatkozó tények alapján, vagy azt
bejelentették és az elrendelését ez alapján látta indokoltnak. Bejelentést nemcsak a
bántalmazott, annak hozzátartozói, közeli hozzátartozói tehetnek, hanem a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy, és
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatást nyújtó, személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltató, közoktatási intézmény. Az erről szóló határozatot
haladéktalanul – amennyiben az előállítás rendőri intézkedést alkalmazza, legkésőbb annak
lejártáig–, a helyszínen köteles meghozni, közölni a bántalmazóval és a bántalmazottal,
valamint a határozat egy-egy példányát átadja nekik. A jogintézmény hatékonyságát javítja,
hogy a rendőrség ezzel egyidejűleg az arra illetékes járásbíróságnál kezdeményezi a megelőző
távoltartás elrendelését, tehát igyekszik hosszabb távú védelem biztosítására is. Az eljárás
megindításakor a bántalmazottat tájékoztatja az áldozatsegítő, a szociális és jogi segítségnyújtó
szervekről, szervezetekről és intézményekről, valamint a civil segítő szervezetekről, továbbá a
rendelkezésre álló pénzbeli segítségnyújtási lehetőségekről. Amennyiben a bántalmazott kéri,
valamint ha beleegyezik, a rendőrség a határozatot megküldi az illetékes családsegítő
szolgálatnak, a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben, ha a bántalmazott háztartásában
kiskorú él. Ha a bántalmazott gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, a rendőrség a
Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei
Sicherheitspolizeigesetz (SPG) § 38a.
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határozatot a gyámolt vagy a gondnokolt állandó lakóhelye szerinti gyámhatóságnak is
megküldi.7 A bántalmazottat is tájékoztatja a lakóhelyén és a környékén lévő éjszakai
szálláshelyekről, azok címéről és az igénybevétel feltételeiről. Ezek javarészt a hajléktalanok
számára nyitva álló éjszakai szálláshelyek, melyeket a bántalmazó is igénybe vehet.
Amennyiben ezzel nem él, más lehetőséget nem kínál számára a törvény, úgy az őt befogadni
kész ismerősöknél, rokonoknál találhat szállást a tilalom időtartamára.
A családon belüli erőszak kialakulásának megelőzését szolgálja, hogy a rendőrségnek az
ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésén, a tájékoztatáson és a bíróság értesítésén kívül
megelőzési-, és ezzel együtt a családvédelmi koordinációért felelős szerv felé jelzési
kötelezettsége is van.8
Az osztrák és a magyar rendszert párhuzamba állítva hasonlóság, hogy a rendőrség rögtön a
helyszínen intézkedik mindkettőnél, azonban míg az osztrák szabályozásban elveszik a
veszélyeztető kulcsait és ellenőrzik a határozat végrehajtását, és szankcionálják, addig a magyar
szabályozás ilyet nem tartalmaz, csupán a szabálysértési törvényben találjuk, hogy az ideiglenes
megelőző (és a megelőző távoltartás) szabályainak megszegése szabálysértés. 9
A második pillér: a bíróság által elrendelhető távoltartás
Ausztriában a bíróság által elrendelhető ideiglenes intézkedés10 lakóhelyhez kötött védelem
esetén 6 hónapig tart. Ennek során a bíróság határozatban tiltja meg, hogy a hatálya alatt álló a
megjelölt lakóhelyre belépjen. Amennyiben a bántalmazott általános védelmet kér – amelynél
a tilalom a lakóhelyén túl már kiterjed egyéb helyekre, személyekre –, úgy egy évig lesz
hatályos a határozat, de akár ennek hosszabbítását is lehet kérni, így láthatjuk, hogy az osztrák
jogban akár egy évet meghaladó védelem is kérhető. Nemcsak megvalósult bűncselekmény,
vagy annak kísérlete után van helye, hanem akár testi erőszakkal való fenyegetés, vagy a
magyar rendszer számára ismeretlen lelki erőszak esetén is. Ennek az az alapja, hogy az osztrák
rendszer előremutató módon a magyarnál sokkal szélesebb körben igyekszik értelmezni az
erőszak fogalmát. Nemcsak a testi, fizikai, vagy hazánkban is ismert nemi erőszak tartozik
körébe, hanem a gazdasági erőszak (amikor az egyik fél anyagi függésben tartja a másikat és
ezzel visszaél, így például nem ad neki elegendő pénzt a háztartással kapcsolatos kiadásokra,
eltitkolja a bevételeket, megtiltja, hogy önálló bankszámlával rendelkezzen, stb.), és a
pszichikai, lelki erőszak is (végletes féltékenykedés, az áldozat önbizalmának teljes
lerombolása, a külvilágtól való elzárása, másokkal történő kapcsolattartás megtiltása,
mobiltelefon elvétele, stb.).11
Amennyiben a párhuzamot követve a magyar rendszerben a második pillért a bíróság képezi,
úgy itt a távoltartással kapcsolatban jogágakon átívelő feladat és hatáskört láthatunk.
Egyrészt feladata, hogy felülvizsgálja a rendőrség által elrendelt 72 órán át tartó ideiglenes
megelőző távoltartást közigazgatási nemperes eljárásban. Ez a garanciája, hogy a rendőrség
intézkedése jogszerű volt, s nem is lehet azzal szemben fellebbezéssel élni e felülvizsgálat
miatt.12 A bírói felülvizsgálat iránti kérelmet az általános harminc napos perindítási határidőtől
eltérően az ideiglenes megelőző távoltartó határozat közlésétől számított három napon belül
Hke. tv. 9. § (3) bekezdés
Hke tv. 2. § (1) bekezdés e, pont
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lehet benyújtani a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti járásbírósághoz, ami
a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül határoz. A végrehajtásra a
kérelemnek halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság felfüggesztheti azt.
Szintén a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti járásbíróság illetékes a
megelőző távoltartó határozat elrendelésére. Ennek kezdeményezése történhet hivatalból,
amikor a rendőrség ideiglenes megelőző távoltartó határozatot rendelt el, és értesítenie kell erről
a bíróságot, valamint a bántalmazott, és annak hozzátartozója és közeli hozzátartozója
kérelmére is. Problémát jelent, hogy a magyar törvény – a példaként tekintett osztrák
rendszerrel ellentétben, amelynél bárki kérheti a távoltartás elrendelését– taxatíve határozza
meg azon hozzátartozók körét, akik jogosultak kérelmezni, s ebbe az élettől idegen módon a
volt élettárs nem tartozik bele, noha hasonló indokkal kellene ott szerepelnie, mint a volt
házastársnak, vagy a volt bejegyzett élettársnak. Ennek kiküszöbölésére az Országos Bírósági
Hivatal Elnöke javaslatában13 szorgalmazta, hogy a törvény kerüljön módosításra, melynek
következtében a volt élettársak is a kezdeményezők között lehessenek, hiszen az eddigi adatok
alapján a kérelmek közel felét amiatt utasítja el a bíróság, hogy a volt élettárs nem
kezdeményezheti a megelőző távoltartás elrendelését. Viszonylag rövid határidő áll a bíróság
rendelkezésére a döntés meghozatalára ebben az esetben is, hiszen az eljárást hivatalból indult
eljárás esetén a rendőrség által elrendelt távoltartás kezdő időpontjától számított három napon
belül, kérelemre indult eljárás esetén a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon
belül le kell folytatni. A megelőző távoltartás maximális időtartama harminc nap, melyet az
említett OBH Elnöki javaslat felemelne hatvan napra.14 Amennyiben a határozatot a hatálya
alatt álló nem tartja be, szabálysértést követ el.15
Hazánkban bíróság a büntetőeljárásban kényszerintézkedésként is elrendelheti a távoltartást,
amennyiben előzetes letartóztatás nem szükséges, azonban megalapozottan feltehető, hogy a
lakókörnyezetben hagyása esetén a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével
meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a bizonyítást, illetve a megkísérelt vagy
előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel
büntetendő bűncselekményt követne el.16 Láthatjuk, hogy kényszerintézkedésként a
jogintézmény célja elsődlegesen a bizonyítás sikerességének biztosítása, s csak másodlagos
pozitívum a sértett védelme. Tíztől hatvan napig tarthat, ami a büntetőeljárások időtartamára
figyelemmel meglehetősen rövid, így véleményem szerint indokolt lenne az előzetes
letartóztatáshoz hasonlóan szabályozni az időtartamát, azaz a felülvizsgálat lehetőségét
törvénybe iktatva lehetővé tenni a folyamatos fenntartását.
Összességében vizsgálva a bíróság által elrendelhető távoltartást a két országban,
megállapíthatjuk, hogy az osztrák rendszerben sokkal hosszabb távú védelem kérhető, s még a
leghosszabbtávú sincs folyamatban lévő büntetőeljáráshoz kötve és egyáltalán nem találunk
taxatív felsorolást a kérelmezők körében, bármelyik formáját is vizsgáljuk. Mindez a
jogintézményhez való szélesebb és szabadabb hozzáférést garantálja, amely a sikeres működés
egyik záloga is.
A harmadik pillér: a nővédő központok
Ausztriában kifejezetten az áldozatok, főként a nők számára történő segítségnyújtásra létesült
nővédő központokat, nőmenhelyeket, családon belüli erőszakkal foglalkozó tanácsadó
központokat találunk. Az országszerte megtalálható Verein Autonome Österreichische
Frauenhäuser (AÖF) az osztrák autonóm női házak hálózata, mely a családon belüli erőszakot
http://www.birosag.hu/media/aktualis/megelozo-tavoltartas-szigoritasat-javasolja-az-obh (2014. január 4.)
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szenvedett nők és gyermekeik számára nyújt segítséget. Jelenleg Ausztria 19 pontján található
nővédő ház, melyek közigazgatásilag függetlenek, önállóak és kiegészíti ezt még 11 nővédő
ház, ahol a menekülésre kényszerülő, illetőleg segítségre szoruló nők megoldást találhatnak
problémájukra. Jelenleg így összesen harminc központot találunk Ausztria-szerte,17 mely
hatékony háttérintézményként funkcionál a távoltartás működése során. Ezekben a
centrumokban – illetőleg internetes elérhetőségeiken széleskörű tájékoztatófüzetek
segítségével– az áldozatok nemcsak egyszerűen felvilágosítást kapnak a jogaikról, hanem a
központok munkatársai elkísérik őket a rendőrségre feljelentést tenni, a tanúvallomás
megtételekor a kihallgatásra, s akár fizikai védelmet is biztosítanak számukra. Amennyiben a
távoltartás ellenére a bántalmazott menekülni kényszerül, úgy átmeneti otthont is nyújtanak
nemcsak a bajba jutott nőknek, hanem a velük együtt menekülni kényszerülő gyerekeknek is.
Lehetőséget biztosítanak hosszabb tartamú, akár egy évet is meghaladó bennlakásra, azonban
a többség legalább 4 napot, de legfeljebb hat hónapig terjedő időtartamot töltött ott.18 Szintén a
gyakorlathoz igazodó működést támasztja alá, hogy az első ilyen ház Londonban 1972-ben,
ugyanebben az évben Berlinben, majd végül Ausztriában 1978-ban nyílt meg, s az évek során
felhalmozódott tapasztalatokat a mindennapi működés során is hasznosítják,így tudnak valódi,
hatékony segítséget nyújtani.19 A nők elleni erőszak elleni harc egyik alapja, s így az
intervenciós központok egyik legfontosabb működési elve is egyben, hogy a nőt pozíciójában
meg kell erősíteni tanácsokkal, védelemmel, bátorítással, hogy a válás, illetőleg az azt követő
próbatételek során helyt tudjon állni.20
A magyar törvény is megteremti a háttérintézmény feladat-, és hatáskörét, s ezt a családvédelmi
koordinációért felelős szerveknek delegálja. Ez hazánkban a Kormány kijelölése alapján a
járási gyámhivatalt jelenti.21 Elsődlegesen a családon belüli erőszakkal kapcsolatban érkezett
jelzéseket várja, s a törvény alapján a jelzőrendszerben megjelölt más szervek (így például a
rendőrség, ügyészség, bíróság, további szervek és alkalmazottaik) kötelesek együttműködni
vele. Amennyiben ezt elmulasztják, a családvédelmi koordinációért felelős szerv kezdeményezi
a fegyelmi felelősségrevonást. 22
Feladatai közé tartozik, hogy a bántalmazottat annak kérelmére személyesen meghallgatja.
Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a bántalmazott
kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. Amennyiben
családon belüli erőszakról, vagy annak veszélyéről kaptak jelzést, úgy a bántalmazottat és a
bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívhatja fel, akiknek ez
esetben kötelességük a szerv által megjelölt helyen és időben megjelenniük.
Tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét
szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a
hozzátartozók közötti erőszak miatt van-e helye büntető-, vagy szabálysértési eljárás
megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről. A bántalmazott kérelmére a
családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi,
egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon. Ez az elérhetőségek átadását
jelenti, valamint kapcsolattartást és kapcsolatfelvételt az említett segítőkkel.
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A hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről tájékoztatja a bántalmazót,
valamint mindkét felet az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási,
konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad.
Láthatjuk, hogy a hazánkban működő háttér-intézményrendszer kevésbé személyre szabott, és
praktikus, mint inkább az elméleti tájékoztatás terén vállal feladatokat. Álláspontom szerint
hatékonyabb lenne, ha az osztrák példát legalább részben követve – noha anyagi források miatt
ez valóban csak részben lehetséges– megpróbálná még inkább személyesre szabottabbá tenni a
támogatást, amely akár valódi fizikai támogatást, illetőleg lakhatást is jelenthetne, amennyiben
a bántalmazottnak erre van szüksége.
Záró gondolatok
Láthattuk e rövid összehasonlításból, hogy hazánk bár igyekszik az osztrák mintát követni,
azonban számos ponton attól még elmarad a távoltartás jogintézménye. Egyetlen ponton
azonban körültekintőbbnek bizonyul a magyar szabályozás, mégpedig a távoltartás
visszaélésszerű alkalmazásának kérdésében. A magyar jogban aki valótlan tények állításával
megelőző távoltartást kezdeményez és azt elrendelik, szabálysértést követ el, amely miatt az
eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. Mindez csak a megelőző távoltartásra vonatkozik, a
távoltartás másik két formájára nem. Az osztrák szabályozást vizsgálva nem találunk erre
vonatkozó szakaszt, ami magyarázható az osztrák állampolgárok habitusával, jóhiszemű,
jogkövető magatartásával, illetőleg a jogalkotó beléjük vetett bizalmával is.
Mindent összevetve a főbb pontokon hazánk igyekszik a több állam számára mintaként követett
osztrák rendszer nyomdokaiba lépni. Még magasabb szintű, immár Európai Unión belüli
hatékony segítséget helyez kilátásba az Európai Parlament és a Tanács 2011/99 irányelve az
európai védelmi határozatról.23 Olyan védelmi intézkedésekre vonatkozik, amelyek kifejezett
célja egy személynek valamely más személy olyan bűncselekményével szembeni védelme,
amely az adott személy életét, testi és lelki épségét, nemi intergritását, vagy méltóságát és
személyes szabadságát bármilyen módon veszélyeztetheti, továbbá ismételt elkövetés
megelőzésére, vagy korábbi bűncselekmény következményeinek enyhítésére irányulnak.
Büntetőügyekben elfogadott védelmi intézkedésekre kell alkalmazni, polgári ügyekre nem
vonatkozik. Az irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy nemzeti jogukat módosítsák
annak érdekében, hogy büntetőeljárás keretében védelmi intézkedéseket fogadhassanak el,
ugyanakkor az európai irányvonalat tekintve minden tagállam egyéni érdeke, hogy
rendelkezzen olyan jogintézménnyel, amelynek keretében hozott határozattal biztosítható a más
tagállamban is létező védelem szintje. Ugyan az irányelv a már tagállami szinten korábban
kialakított távoltartási rendelkezések elismeréséről szól más tagállamban, s így közvetlen
módon nem sarkallja az államokat egy ilyen rendelkezés megalkotására, azonban kiemelten
megemlíti preamblumának 21. bekezdésében, hogy elsősorban olyan védelmi intézkedések
elismeréséről szól, amely az érintett személyek közötti kapcsolatfelvételt korlátozza. Európai
védelmi határozat csak olyan esetben bocsátható ki, ha már a kibocsátó államban korábban
olyan védelmi intézkedést fogadtak el, amely a távoltartás lényegi elemeit tartalmazza, így hogy
a veszélyeztető személy bizonyos területekre belépjen, bármely formában kapcsolatba lépjen
az áldozattal, illetve hogy a védett személyt meghatározott távolságon belül megközelítse.
Láthatjuk, hogy az európai védelmi határozatról szóló irányelv csak akkor biztosíthatja a
sértettek valódi, Unió-szerte megvalósuló védelmét, ha az adott államok már rendelkeznek
belső jogszabályaikban a távoltartásról, hiszen csak így tudják elismerni a másik tagállam által
elfogadott rendelkezést. Az irányelv nem kötelezi a tagállamokat ilyen intézkedés
megalkotására és jogrendjükbe emelésére, csupán azt biztosítja, hogy amennyiben létezik a
Európai Parlament és a Tanács 2011/99 irányelve az európai védelmi határozatról, 2011. december 13, L 338.2
2011. 12. 21.
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belső jogban, úgy tekintsék egyenértékűnek és ily módon biztosítsák az áldozatok védelmét.
Láthatjuk, hogy a távoltartás már nemcsak egy-egy tagállam sajátos jogintézménye lesz,
amelynél az egyes tagállamok jó gyakorlata példaként követhető, hanem kilátásban van a
jogintézmény egységesítése is, melynél több tagállam jó példaként járhat elől, s reményeim
szerint a magyar rendszer is ide fog tartozni.
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Törő Blanka: A favor defensionis elvének megjelenése a bizonyítás során, különös
tekintettel a terhelt kihallgatását érintő rendelkezésekre
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Elek Balázs tanszékvezető egyetemi docens
Bevezetés
Valamennyi demokratikus jogállamban az igazságszolgáltatás legfontosabb feladata a
társadalom és a benne élő egyének védelme, jogainak biztosítása. Abban a tekintetben, hogy
mindezt milyen formában, milyen szabályozással oldják meg az egyes országok már nem teljes
az egység. A különbözőségek jelenléte számos okra vezethető vissza, így az adott jogrendszer
felépítését befolyásolja az ország történelmi múltja, társadalmi berendezkedése, politikai
kultúrája.
Mint az köztudott a büntetőeljárásnak hagyományosan két típusát szokás megkülönböztetni: a
kontinentális és az angolszász modellt. A büntetőeljárás ezen történeti modelljei azonban
napjainkban már nem érvényesülnek eredeti formájukban a köztük tapasztalható kölcsönös
közeledés következtében.
A modellek közti határvonal fokozatos eltűnése a büntetőeljárás bizonyítási szabályainál
érzékelhető a leginkább. A magyar büntetőeljárás bizonyításra vonatkozó szabályainál
találhatunk olyan rendelkezéseket, melynek beiktatására kifejezetten az angolszász modellben
érvényesülő szabályok befolyása miatt került sor.
Jelen tanulmányban a magyar büntetőeljárás bizonyításra vonatkozó rendelkezéseit kívánom a
favor defensionis oldaláról megvilágítani. Elsőként a favor defensionis jelentését kívánom
röviden ismertetni. A tanulmány terjedelmi korlátaira tekintettel a bizonyítást szabályozó
általános elvek bemutatását követően kizárólag a terhelt kihallgatására vonatkozó
rendelkezéseket kívánom bemutatni. Kiemelten foglalkozom a Miranda figyelmezetésre
vonatkozó szabályozással, majd–figyelemmel arra, hogy jelen tanulmányban a „bizonyítást”,
mint eljárási cselekményt tágan értelmezem–a keresztkérdezés intézményének bemutatására
vállalkozom. A tanulmány célja, hogy a büntetőeljárási modellek összevetésével rávilágítsak a
vádlottnak és védelemnek nyújtott kedvezmények jelenlétére a bizonyítás során.
A favor defensionis jelentése
A favor defensionis a vádlottnak/védelemnek nyújtott kedvezmények gyűjtőfogalma. Olyan
elv, amely a büntetőeljárási törvénybe iktatott számos jogintézményen, alapelven keresztül
„megtestesíti” azt a felismerést, hogy a védelem és a vád korán sem egyenlő eszközökkel
rendelkezik a büntetőeljárás során. Bár korábban a jogtudomány képviselői előszeretettel
használták a vádlói és a védői funkcióra az „ügyfél” kifejezést, azonban–ahogyan Tremmel is
megjegyzi–a büntetőperben nem célszerű a magánjogias színezetű (ügy)fél szó használata,
mert teljesen más jellegű és célú eljárási szituációról van szó.1 Ezt alátámasztja az is alá, hogy
a törvényalkotó kifejezetten nem fogadta el az egyenjogú „ügyfelek” minősítést a vád és a
védelem tekintetében.
Az ügyféli minősítéssel kétség kívül az eljárás kontradiktórius jellegét kívánták erősíteni, azaz
kihangsúlyozni azt, hogy a vádlott olyan ügyfél, akinek jogállása a vádló jogállásával azonos,
és a bíróság a perben egyenjogú felek kétoldalú meghallgatásával hozza meg döntését. Azonban
ez az „egyénlőség” csak a per tárgyalásán, és ott sem kifogástalanul érvényesül. A gyakorlat is
azt mutatja, hogy az eljárás valamennyi szakaszában–néhol kevésbe, néhol halmozottan–
hátrányos helyzetben van a terhelt, és a védelmét ellátó védő is.
1

TREMMEL Flórián: Magyar büntetőeljárás, Budapest, Dialóg Campus Könyvkiadó, 2001. 94.
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A jogalkotó, annak érdekében, hogy a tisztességes eljárás követelményét maradéktalanul
érvényre jutassa az eljárás során, a védelem és a terhelt számára a büntetőeljárási törvénybe
iktatott számos kedvezményt, ellensúlyozva azokkal a vád oldalán jelentkező előnyöket. A
favor defensionis néhány esetben alapelvi szinten jut érvényre (pl.: ártatlanság vélelme, önvádra
kötelezés tilalma, in dubio pro reo elve…stb.), de fellelhetőek a büntetőeljárási törvényben
olyan előírások, önálló jogintézmények (pl.: perbeszédek sorrendje, utolsó szó joga, lemondás
a tárgyalásról…stb.), melyek szintén a fegyverek egyenlőségét kívánják biztosítani.
A bizonyítást szabályozó általános elvek
A büntetőeljárásban – legyen szó akár a kontinentális, akár az angolszász alapokon nyugvó
eljárásról – központi kérdés a bizonyítás, hiszen minden büntetőeljárás célja a büntetőjogi
felelősségről való döntés. Ahhoz, hogy a bíróság az ügy lezárásaként meghozhassa döntését,
bizonyítékokat kell beszerezni, melyeket a bíró megvizsgálja, majd ítéletében értékeli.
A bizonyítási cselekmények kifejtését elsődlegesen a bizonyítási teher határozza meg. „A vád
bizonyítása a vádlót terheli”-szól a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
továbbiakban: Be.) 4. § (1) bekezdése. Annak a bebizonyítása, hogy a bűncselekménnyel vádolt
személy követte el a bűncselekményt a hatóságot terheli. A terhelt illetve a védelem bizonyítási
tehertől való megszabadításának a gondolata is a favor defensionis elvén, és a mögötte
meghúzódó eljárási pozícióból fakadó kiszolgáltatott helyzeten nyugszik. A bűnösség
bizonyítása tehát annak a kötelessége, aki annak megállapítását a bíróságtól kívánja, a
bűncselekménnyel vádolt személy pedig nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. 2
A bizonyítás általános szabályai körében szintén jelentőséggel bír a Be. 8. §-ban foglalt
rendelkezés, mely a nemo tenetur se ipsum accusare, azaz az önvádra kötelezés tilalmának
általános parancsát juttatja érvényre: „Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő
vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson”. A szabályozás jelentéstartalma
abban áll, hogy a gyanúsítottat nem lehet önterhelő nyilatkozatra, illetve arra kényszeríteni,
hogy egyéb módon közreműködjön az ellene irányuló bizonyításban. 3
A Be. 78. §-a szabályozza a bizonyítékok értékelésére vonatkozó elveket. A törvény
hivatkozott szakaszának (1) bekezdésében foglaltak szerint „a büntetőeljárásban szabadon
felhasználható a törvényben meghatározott minden bizonyítási eszköz, és szabadon
alkalmazható minden bizonyítási eljárás. A törvény azonban elrendelheti egyes bizonyítási
eszközök igénybevételét”. „A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben
előre meghatározott bizonyító ereje”- szól a szakasz (2) bekezdése.
A (3) bekezdés szerint „a bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben
szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja
meg”.
A bizonyítási rendszerek összehasonlítása során a jogtudomány képviselői általában hármas
felosztást alkalmaznak, melynek körében megkülönböztetnek kötött, szabad és „vegyes”
bizonyítási rendszereket. A kötött bizonyítási rendszerben a törvény előzetesen meghatározta
a bizonyítékok bizonyító erejét, így minden bizonyítéknak a törvény által előre meghatározott
súlya és jelentősége volt. A bizonyítékok bizonyító ereje között tehát egyértelmű különbség
volt, a bizonyítékok között sorrendiség volt felállítva. Az eljáró bírónak a bizonyítékok
mérlegelésére nem volt joga, az értékelésük csupán egy matematikai feladatként volt
értelmezhető.
Ezen belül megkülönböztethetünk pozitíve kötött bizonyítási rendszert, –mely a bírói
meggyőződést teljes mértékben kizárva előre meghatározta, hogy mit kell igaznak tartani–,
2
3
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284

285

illetve negatíve kötött bizonyítási rendszert, mely már a bírói személyes meggyőződésének
teret engedett az ítélethozatal során, noha a bizonyítékok értékét változatlanul megszabta. 4
A szabad bizonyítási rendszer a bizonyítékok szabad mérlegelésén alapul. Ebben a rendszerben
a törvény nem szabja meg előre sem azt, hogy mit lehet bizonyítékként felhasználni, sem azt,
hogy az adott bizonyítéknak milyen értéke van. Minden bizonyítékként felhasználható, amely
alkalmas arra, hogy a perbeli állításokat, történéseket alátámassza. Ebben a rendszerben „a
bíróság a felek által felhozott bizonyító eszközöket minden megszorítás nélkül értékeli, s
meggyőződését az ítélkezés lapjául szolgáló ténykörülmények tekintetében teljes szabadsággal
alakítja ki”.5
A korábbi bizonyítási elméletek szintéziséből született meg az úgy nevezett „vegyes”
rendszer, melynek alapján a bíró szabadon mérlegel, de személyes meggyőződésének a
logikus gondolkodás, a tapasztalati tételek, valamint a tudományos eredmények, ismeretek
gátat szabnak. A bírónak ítéletében teljes körűen számot kell adni arról, hogy a bizonyítékokat
hogyan értékelte, elfogadásukat vagy éppen elvetésüket alá kell támasztania.
A fentiek fényében „az angolszász bizonyítási jog és bizonyítási rendszer egyfelől negatíve
kötöttnek tekinthető a törvény szerint kizárt bizonyítékok (jogellenes bizonyítékok) széles
körű intézményesítése következtében, másfelől viszont komoly alappal sorolható a szabad
bizonyítási rendszerhez azért, mert a bizonyítottság fennforgását nem annyira a belső
meggyőződésben, hanem inkább az ésszerű kétely hiányában látja”.6
A kontinentális modellbe sorolható büntetőeljárási rendszerek–így hazánk is–a szabad
bizonyítás doktrínáját követik, ellentétben az angolszász büntetőeljárásokkal, melyek
különböző korlátokat építenek be a bizonyításba. Azonban ezen korlátok, tulajdonképpen favor
defensionisként érvényesülve a terhelt helyzetének erősítését szolgálják a kontradiktórius
eljáráson belül. Az elítélést nehezítő bizonyítási korlátok – nevezetesen azok a szabályok,
amelyek meghatározzák, hogy mi nem vehető figyelembe bizonyítékként a büntetőeljárásban
– a vád pozíciójának gyengítésével szolgálják a fegyverek egyenlőségét az eljárás során.
A bizonyítási teher sikeres teljesítése, azaz a bizonyítékok megszerzés azonban csakis jogszerű
keretek között történhet. A bizonyítékok megszerzésének jogellenessége kapcsán a Be. 78.§ (4)
bekezdése egyfajta generál klauzulaként kimondja, hogy „nem értékelhető bizonyítékként az
olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó
hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges
korlátozásával szerzett meg.”
A terhelt kihallgatásának szabályai
A bűnügyekben lefolytatott kihallgatások a büntetőeljárás leggyakorlatiasabb cselekményei
közé sorolhatóak. A kihallgatás során ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a felderítendő
bűncselekmény és annak feltehető elkövetője a maga konkrétságában, mint egyfajta érzékelhető
jelenség táruljon a vizsgáló személy elé. A kihallgatás során tehát a szubjektumnak - az eljárás
többi szakaszával ellentétben - nagyobb teret engedett a jogalkotó, így a fegyverek egyenlősége
és a terhelt jogok védelme érdekében hatályos büntetőeljárási törvényünk kellő részletességgel
szabályozza a kihallgatások rendjét.
A Be. a terhelt fogalmát a 43. § (1) bekezdésében rögzíti, mely szerint a terhelt az, akivel
szemben büntetőeljárást folytatnak. A büntetőeljárás különböző szakaszaiban azonban eltérő
elnevezéssel találkozhatunk, a terhelt ugyanis a nyomozás során gyanúsított, a bírósági
KIRÁLY Tibor: Büntetőeljárási Jog, Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 27-28.
ANGYAL Pál: A Magyar Büntetőeljárásjog Tankönyve, Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai
Részvénytársulat, 1915, 324.
6
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eljárásban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása, illetve a megrovás, próbára bocsátás vagy
javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazása után elítélt. A terhelt jogállása és a kihallgatására
vonatkozó szabályok hűen tükrözik egy adott állam jogrendszerét. A terhelti és gyanúsítottként
történő kihallgatás között nem annyira minőségi, mint inkább mennyiségi különbség van. Az,
hogy a nyomozás során beszerzett adatok mikor szolgáltatnak alapos gyanú okot a bűntett
elkövetőjére nézve, azaz a terhelté nyilvánítás feltételei mikor állnak be, az mindig az adott
bűnügy körülményeitől függ. A gyanúsított tehát a terheltté nem nyilvánított, feltételezett
elkövető, az, aki a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható az adott
bűncselekmény elkövetésével.
A kihallgatással kapcsolatos rendelkezéseket a Be. az eljárás szakaszaihoz igazodva
elkülönítetten tárgyalja. Így a terhelt vallomásával és kihallgatásával kapcsolatos rendelkezések
a törvény 117 -118. §- ban találhatóak. A gyanúsított kihallgatására vonatkozó szabályok a 179.
§- ban kaptak helyet. Míg a vádlott kihallgatására és vallomástételére vonatkozó
rendelkezéseket a Be. a 288-291. §- ban tárgyalja. Összességében elmondható, hogy a
gyanúsított és a vádlott kihallgatására a terhelt kihallgatásának szabályait kell alkalmazni.
Valamennyi esetben a kihallgatás előtt meg kell állapítani a kihallgatandó személy
személyazonosságát, ennek érdekében meg kell kérdezni a nevét, születési nevét, korábbi nevét,
születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyének és tartózkodási helyének lakcímét, a
személyazonosító okmánya számát és az állampolgárságát. Ezekre a kérdésekre akkor is köteles
válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadja.
A kihallgatásra vonatkozó rendelkezések között számos favor defensionis körébe sorolható
szabályozást vélhetünk felfedezni. E mögött minden bizonnyal az a felismerés húzódik meg,
hogy a terhelt és a védelem kiszolgáltatott helyzete a bizonyítás során fokozottan érzékelhető.
A terheltnek nyújtott kedvezményként értékelhető a Be. 118. § (2) bekezdésében foglalt
szabály, mely előírja, hogy a kihallgatott személy beismerése esetén - ha a törvény eltérően nem
rendelkezik - meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat is. Az egyik talán aksziómaként kezelt
tétel a mai magyar büntetőeljárási jogban a beismerő vallomáshoz kapcsolódik.
A szakirodalom következetesen hangsúlyozza és a fentebb szemléltetett tételes jog is azt
mutatja, hogy a beismerő vallomás csupán egyike a bizonyítékoknak és nem a bizonyítás
„királynője”.7 A beismerést támogató egyéb bizonyítékok megszerzésének igénye már régen
felmerült. Ezen kötelezettséget kifejezett formában elsőként a bűnvádi perrendtartásról szóló
1896. évi XXXIII. tc. (a továbbiakban Bp.) írta elő. A kódex 139. § szerint a terhelt
beismerésének megtörténte után is rendszerint meg kell szerezni a terhelt bűnösségének egyéb
bizonyítékait is. Ha azonban a beismerés teljesen kimerítő és azt az eljárás egyéb adatai is
támogatják, a további nyomozás, vagy vizsgálat teljesítése a vádló indítványától függ. Az 1951.
évi III. törvény mellőzte az említett kivételt, 4. § (2) bekezdésében azonban kimondta, hogy a
terhelt beismerése egymagában egyéb bizonyítékok alkalmazását feleslegessé nem teszi. 8
Hatályos törvényünk szerint a terhelt beismerése esetén - ha e törvény eltérően nem rendelkezik
- meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat is. A beismerés, mint a bizonyítékok királynőjének
trónfosztása mögött valószínűleg az inkvizitórius rendszer egyik legrémisztőbb vonásának, a
vallomás kikényszerítésének felszámolása húzódik meg. A rendelkezés célja tehát, hogy a
gyakorlat a bizonyítékok összességében gondolkodjon, erőfeszítései ne a beismerés
kicsikarására összpontosuljanak. Az említett cél azonban mégsem érvényesül maradéktalanul
és számos szépséghibában szenved, nem hiába került sor a későbbiekben kifejtett Miranda
figyelmeztetés bevezetésére, mint a hatósági kényszer kiküszöbölésének eszközére. 9
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Szintén a favor defensionis kategóriájába sorolható az elkülönített kihallgatás követelménye. A
Be. 118. § (3) bekezdése előírja, hogy a terhelteket egyenként kell kihallgatni. A Be. 288. § (1)
bekezdése szerint a vádlottat rendszerint a még ki nem hallgatott vádlott-társai távollétében kell
kihallgatni.
A kedvezmények közé sorolhatóak a befolyásmentes kérdezés és kihallgatás követelményét
előíró rendelkezések. A nyomozás során a Be. 180. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem
tehető fel a gyanúsítottnak a választ, illetőleg nem bizonyított tény állítását magában foglaló, a
törvénnyel össze nem egyeztethető ígéretet tartalmazó kérdés. A (2) bekezdés előírja, hogy a
gyanúsított beleegyezése nélkül a vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható.
A kérdésfeltevés körében a Be. 290. § (2) bekezdése általános parancsként előírja, hogy a
tárgyalás során a tanács elnöke gondoskodik arról, hogy a kérdezés módja a vádlott emberi
méltóságát ne sértse. Majd a hivatkozott szakasz (3) bekezdése taxatív felsorolja azon
kérdéseket, melyek esetében a tanács elnöke a feleletet megtiltja.
Így ha a kérdés a vádlott befolyásolására alkalmas, a választ magában foglalja, nem az ügyre
tartozik, arra illetéktelen személy tette fel, a tárgyalás tekintélyét sérti, vagy ismételten
ugyanarra a tényre irányul, a tanács elnöke a kérdésre a feleletet megtiltja.
A bizonyíték jogellenes megszerzése azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen bizonyítékot nem
lehet felhasználni. Jogellenesség esetében ugyanis az adott bizonyítási cselekményt meg kell
ismételni (a szabályok betartásával), azonban a befolyás természete miatt egy esetlegesen,
manipulációval kicsikart vallomást lehetetlen meg nem történtnek nyilvánítani, főleg a
jogellenesség rekonstruálása nagyon nehéz, hiszen ha a jegyzőkönyv nem tartalmazza kérdést,
utólag nehéz eldönteni annak tilalmazott voltát. 10
Szintén kedvezmény a terhelt számára, hogy valamennyi kihallgatás esetén a kihallgatandó
személynek módot kell adni arra, hogy a vallomását összefüggően előadhassa, ezt követően
kérdések intézhetők hozzá. Ha vallomása a korábbi vallomásától eltér, ennek okát tisztázni kell.
A Miranda figyelmeztetés, mint favor defensionis
A kihallgatások jogi előfeltételei és formai országonként eltérőek lehetnek, de minden civilizált
államban követelmény a gyanúsítás tárgyának közlése és a kényszervallatás tilalma, melyből
következik, hogy a gyanúsított nem kötelezhető vallomástételre, főleg nem egy beismerő
vallomás megtételére. Az említett követelményekkel kapcsolatos kioktatási kötelezettség, a
hallgatás joga és annak megítélése valamint a kihallgatás során tett nyilatkozatok
felhasználhatósága már számos változatot mutat országonként. 11
A Miranda figyelmeztetés az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 1966-os döntése
alapján született és szivárgott át számos európai ország büntetőeljárási jogába. A figyelmeztetés
kötelezettségének előírása, valamint annak elmaradásának esetére alkalmazott
következmények a bizonyítás körében fellelhető kedvezmények egyik legerősebb formáját
képezik.
Az eset tényállása röviden a következő: 1963. március 2-án Lois Ann Jameson (sértett) feldúlt
lelkiállapotban, zilált öltözetben, késő éjszaka érkezett otthonába. Elmondása szerint a buszról
szállt le, amikor egy mexikói kinézetű tetovált, szemüveges férfi lépett hozzá. Kezeit
összekötözve egy autóba tuszkolta, majd a város melletti sivatagba vitte, ahol megerőszakolta.
A sértett nővérének bejelentésére még aznap este kiérkezett hozzájuk egy rendőr, aki kihallgatta
a sértettet és egy közeli kórházba szállította. A következő napokban a lányt kihallgatták és részt
vett egy eredménytelen felismerésre bemutatáson. Vallomásában több ellentmondás is volt. A
rendőrség már majdnem ad acta tette az ügyet, mire a lány sógora felismerni vélte a tettes
ELEK Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban, Tóth könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen,
2008. 139-142.
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autóját. A rendszám alapján a rendőrség letartóztatta Ernesto Mirandát, akit emberrablással és
nemi erőszakkal gyanúsított. Az újabb sikertelen felismerésre bemutatást követő Kétórás
kihallgatása során a férfi, akinek azonban egyszer sem ajánlották fel, hogy beszéljen ügyvéddel,
elismerte, hogy ő követte el a bűncselekményeket. Mindemellett aláírattak vele egy papírt, mely
szerint önként, kényszer hatása nélkül tett vallomást.
Az esküdtszék a férfit húsz évtől 30 évig terjedő szabadságvesztésre ítélte, kijelölt ügyvédje
azonban több fellebbezést is benyújtott, így került az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé, mely
hatályon kívül helyezte a döntést és lefektette a kihallgatás során alkalmazandó
figyelmeztetések garanciális szabályait. 12
Az eset kapcsán az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága rámutatott arra, hogy a rendőrség
által alkalmazott lelki és testi kényszer a vallomások kicsikarása érdekében az önvád tilalmának
régi eredetű alapelvébe ütközik.
A kihallgatás és az annak alapján született nyilatkozatok, vallomások csak akkor lehetnek
felhasználhatóak és érvényesek, ha azok önkéntességen alapulnak és a rendőrség a kihallgatás
során megfelelően figyelmeztette a kihallgatott személyt és megtette a szükséges lépéseket a
jogainak biztosítása érdekében.13 A döntés értelmében a kihallgatáskor a kihallgatottat
figyelmeztetni kell, hogy joga van hallgatni, tehát nem köteles vallomást tenni, de bármikor
dönthet úgy, hogy tesz vallomást, minden, amit mond felhasználható ellene bizonyítékként az
eljárás során. Joga van az eljárása során bármikor ügyvéddel tanácskozni, és ha arra nincs
pénze, védő kirendeléséről díjmentesen gondoskodnak a részére.14
Hazánk 1989 őszén iktatta törvénybe a Miranda-figyelmeztetések kifejezett és nyomatékos
alkalmazhatóságát. Ekkor egészült tehát ki a 87.§ a (2) bekezdéssel, mely szerint a terheltet a
kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a
vallomás tételét, illetve az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán
bármikor megtagadhatja, de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban
a vallomástételt megtagadta.
Fontos szabály, hogy arra a bűncselekményre nézve, amelyre a terhelt a vallomás tételét
megtagadta, a terhelthez további kérdések nem intézhetők, és a terhelt a többi terhelttel, illetőleg
a tanúkkal nem szembesíthető, kivéve, ha előtte úgy dönt, hogy vallomást tesz. A vallomás
tételének megtagadása nem érinti a terhelt kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát.
Figyelmeztetni kell arra is, hogy amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, bizonyítékként
felhasználható. A figyelmeztetést, valamint a terheltnek a figyelmeztetésre adott válaszát
jegyzőkönyvbe kell venni.
A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott válasz jegyzőkönyvezésének elmaradása esetén a
terhelt vallomása bizonyítási eszközként nem vehető figyelembe. 1990. január 1. napjától tehát
alapvetően kontinentális szemléletű eljárási törvényünk sajátos angolszász bizonyítási
szabályokkal egészült ki.
A Miranda figyelmeztetésen kívül egyéb figyelmeztetésekkel is találkozhatunk:
Ha a kihallgatandó személy a vallomás tételét megtagadja, figyelmeztetni kell arra, hogy ez az
eljárás folytatását nem akadályozza. Ha vallomást tesz, figyelmeztetni kell, hogy a
vallomásában mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat.
A gyanúsítottat figyelmeztetni kell arra, hogy védőt választhat, illetőleg védő kirendelését
kérheti. Ha az eljárásban védő részvétele kötelező, a gyanúsított figyelmét arra is fel kell hívni,
hogy ha három napon belül nem hatalmaz meg védőt, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság
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rendel ki védőt. Ha a gyanúsított kijelenti, hogy nem kíván védőt megbízni, az ügyész, illetve
a nyomozó hatóság nyomban védőt rendel ki.
A tanács elnöke a a vádlottat figyelmezteti arra, hogy a bizonyítási eljárás során
kihallgatottakhoz kérdéseket intézhet, indítványokat és észrevételeket tehet. A figyelmeztetés
kiterjed arra is, hogy ha a vádlott nem tesz vallomást, a terheltként tett korábbi vallomása
ismertethető vagy felolvasható.
A keresztkérdezés jogintézménye
A kontinentális elveken alapuló bírósági tárgyaláson lefolytatott kihallgatási technikákban és
szabályokban egyre inkább megjelennek az angolszász eljárásra jellemző kihallgatási
módszerek. Bár a felek által történő kihallgatás jelentősége egyre erősödni látszik, a bíró
központi szerepét a kihallgatáson sem veszíti el, nincs egyszerű „karmesteri szerepre”
kényszerítve, angolszász kollégájával ellentétben. A kérdésfeltevés joga folyamatosan
biztosított számára, sőt a védő és a vádló kérdéseire adott válaszokkal kapcsolatosan is intézhet
kérdéseket a kihallgatott személyhez.
Fontos eltérés az angolszász kihallgatási rendszerhez képest, hogy nincs meg annak a
lehetősége, hogy a vádlott saját ügyeinek a tanújává válhasson. 15 A kontinentális
jogrendszerben ugyanis különbség van a vádlott és a tanú kihallgatása között, így a vádlottat
nem a tanúra vonatkozó szabályok alapján rendelik kihallgatni, vagyis igazmondási
kötelezettség a vádlottat nem terheli.
Ellentétben az előzőekkel az angolszász modellben a vádlott a védelem tanúja, és ha a vádlott
tanúként vallomást kíván tenni, igazmondási kötelezettség terheli ám a vádlott alkotmányos
joga alapján nem kötelezhető vallomástételre.16
Az igazmondási kötelezettséggel kapcsolatban érdekességként megemlítem, hogy középkori
kihallgatásoknál rendkívüli jelentőséggel bírt az eskü, melynek kötelező jellegét Európában a
francia forradalom törölte el, de a legtöbb nyugati demokráciában ma is hatályos intézmény.
Az amerikai jogrendben például minden tanút (így a vádlottat is) a vallomástétel előtt a
bíróságon megesketnek arra, hogy az igazat fogja vallani és a bíróság előtt csak az ilyen módon
tett tanúvallomás használható fel.17
Nagy különbség a két eljárási modell között, hogy a kontinentális jogok nem tesznek
különbséget a kérdések belső tartalma és természete alapján aszerint, hogy ki a kérdező és
nincsenek eltérő szabályok az indítványozó és a keresztkérdező által feltett kérdések tartalmára.
Bár a felek általa kikérdezés lehetősége egyre inkább jelen van a kontinentális rendszerben is,
általánosságban elmondható, hogy a keresztkérdezés alkalmazásának lehetőségét a
büntetőeljárási kódexek a tanú és a szakértő kihallgatására korlátozzák, míg a vádlott
kihallgatása a hagyományos módszer szerint, azaz döntően a bíró által történik.
A vádlott helyzete tehát sokkal kedvezőbb az angolszász modellben, hiszen ha úgy dönt, hogy
vallomást tesz, először saját védője hallgatja ki. A vádlott előnyösebb helyzetét az is
alátámasztja, hogy az angolszász rendszerű tárgyalásoknál általában a vádlott állandó
kapcsolatban áll (illetve ül) a védőjével, míg a másik rendszerben ez a „szoros” kapcsolat nincs
jelen.
Az angolszász területen meghonosodott keresztkérdezés rendszere abból az elvből indul ki,
mely szerint a bizonyítás nem bírói teendő, hanem a felek dolga. Az angolszász modellben a
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perelőkészítés jellemzőiből fakad az a sajátosság, hogy egy-egy büntetőperben a vádnak és a
védelemnek is van egy saját ténybeli verziója, amelyet megpróbál bizonyítani.
Az a tanú, akire a fél hivatkozik, akit a fél „állít” az az ő saját tanúja. A felek saját tanújukat az
„egyenes kérdezés” (direct examination) keretében hallgatják ki, így a vád tanúit a vádló, a
védelem tanúit a vádlott, illetve a védő hallgatja ki. Amikor az egyenes kérdezés véget ér, akkor
kerül sor a keresztkérdezésre (cross examination). A bizonyító fél „átadja” saját tanúit az
ellenfélnek. Az ellenkérdések folytán felmerült új tényekre, körülményekre vonatkozóan a
bizonyító felet a viszontkérdezés joga megilleti. Az intézmény rendeltetése, célja
tulajdonképpen azoknak a kijelentések igaz voltának ellenőrzése, melyeket a tanú az egyenes
kihallgatás során tett.
Az egyenes kérdezés során tiltott a vezető kérdések feltevése, míg a keresztkérdezés estében
azok megengedettek. A keresztkérdezés alapvető jelentősége, hogy a vallomást hitelességét,
hitelt érdemlőségét próbára tegye.18
Véleményem szerint felek általi kérdezés lehetőségének és megjelenésének erősítése, netán a
kereszt kérdezés bevezetése a kontinentális jogi hagyományokat követő országok
büntetőeljárására és azon belül a tárgyalás menetére nagy hatással lehet. Míg a direkt és a
keresztkérdezés során az angolszász modellben a bíró a döntnök szerepét tölti be, aki ügyel az
eljárási szabályok betartására és dönt a két ellenérdekű fél között felmerült vitás kérdésekben,
addig a másik modellben a bíró aktívabb szerepet tölt be a kihallgatások menetében. 19
Azzal, hogy az ügyféli perben a „faggató” kérdéseket nem a bíró, hanem a felek teszik fel, a
bírói függetlenség szemléletesebbé válik és a pártatlanság követelményének is jobban megfelel.
A fegyverek egyenlőségének érvényesülésével a védelem a vád pozíciójának szintjére
emelkedhet.
Valamint maga a kérdezési rendszer és taktika (technika) is jelentős mértékben befolyásolhatja
a tárgyaláson szerzett vallomások milyenségét. A kérdezés egy művészetté alakulhat és mind a
vádnak és mind a védelemnek az egyik legfontosabb fegyverévé válhat a jövő büntető ügyeiben.
A kontinentális büntetőeljárást általánosságban a bíró központúság jellemzi, e mellé társulnak
a rendkívüli szigorság mellett betartandó általános alapelvek és a bíróval szemben támasztott
jogszabályi előírások, hogy a társadalmi elvárások által gerjesztett a bíróra nehezedő nyomást
már ne is említsem. A bíró a kontinentális modellben ugyanis különböző feladatokat lát el
egyidejűleg: a tanúk és a vádlott kihallgatása után értékeli az említett szereplők vallomását, neki
kell eldöntenie a bűnösség és ártatlanság kérdését. Amikor bíró e tevékenysége folytán
tulajdonképpen a saját maga által végzett kihallgatás hatékonysága felől dönt.
Mindezekkel ellentétben áll a vád és még inkább a védelem visszaszorított és keményen
kontrollált szerepe a tárgyalás során.
Az angolszász modellben a bíró a felek által végzett bizonyítást csak felügyeli, dönt a
bizonyítékok megengedhetősége és relevanciája felől, a felek által egymás ellen terjesztett
kifogásairól, javaslatokat tehet további kérdezésre, maga is feltehet pótlólagos kérdéseket,
azonban aktivitása messzemenőkig nem haladja meg az előző modellben megjelenő bíróét.
A felek általi kihallgatásnak való teret engedés, netalán az angolszász mintára formált
keresztkérdezés bevezetése csökkentené a bírói terheket, így lehetővé tenné a pártatlanság
követelményének maradéktalan érvényesülését. A felek oldalán (vád és védelem) nagyobb
érdekeltség és szorgalom jelentkezne a tárgyalásra való felkészülésben, a bizonyítékok
beszerzésében és alátámasztásában, talán az igazság felderítésére is pozitívan hatna az eljárás
bevezetése.
Ennek kapcsán már „csak” egyetlen eltérést kellene kiküszöbölni, ami már sajnos nem lenne
ilyen „egyszerű”. Általánosságban elmondható ugyanis, hogy az ügyféli modellben a bíró nem
ismeri az esettel kapcsolatos iratokat, nem kap a bizonyítékok felől előzetes tájékoztatást, ezzel
18
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BÓCZ Endre: A „keresztkérdezés” rejtelmeiről I., Rendészeti Szemle, 2009/5. 87-96.
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ellentétesen a kontinentális eljárásban a bíró ismeri az előtte lévő ügy körülményeit, a vádlott
előéletét, tudomása van az esetleges nyomozási cselekményekről. Ezek alapján feltehetnénk azt
a kérdést, hogy mi értelme lenne a felek általi bizonyításnak és kérdezésnek, ha a bíróban már
a tárgyalás előtt is kialakulhat az „ítélet”.
Záró gondolatok
Sokszor merül fel az a kérdés a jogirodalomban, hogy mi a kihallgatás célja a büntetőeljárás
során. Egyesek nem kevés ájtatossággal azt állítják, hogy a kihallgatás célja az anyagi igazság
felderítése, a gyakorlatban azonban még mindig a beismerő vallomás megszerzése bizonyul az
áhítatott célnak. Helyes cél lehetne talán az igazságnak megfelelő, őszinte beismerés
megszerzése, bár ez is csak akkor lehetne elfogadott követelmény, ha a kihallgatott elkövetői
mivoltához semmi kétség nem férne. Annyiban biztosak lehetünk, hogy sem a kényszermentes,
de tartalmilag hamis, sem pedig a kényszerrel kicsikart, de egyebek mellett helytálló beismerés
nem lehet egy igazságos ítélet alapja. Az eljárás során a beismerés önkéntessége kulcskérdés
az eljárás során.
A törvénybe iktatott, részletes szabályozás ellenére sokszor találkozhatunk a garanciák
érvényesülését csorbító, vagy éppen hatékonyságukat csökkentő gyakorlattal. A kihallgatás
során alkalmazandó figyelmeztetések körében például gyakran találkozhatunk olyan esetekkel
ahol a figyelmeztetést mechanikus, bürokratikus módon mondják el, annak ellenére, hogy úgy
kellene elhangozniuk, hogy azt a gyanúsított világosan megértse. A gyakorlatban látszik igazán,
a kihallgatott személy jogai gyakran áldozatul esnek a büntetőeljárás egyszerűsítését és
gyorsítását célzó szabályoknak, mint például a nyomozóhatóságok által használt ún. robotzsaru
program alkalmazásának.20
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Szabó Erzsébet Julianna: A jogalkotás és jogalkalmazás együttes vizsgálatának
szükségességéről az ókori jogtörténeti kutatásokban
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Simon Attila egyetemi docens
Jogtörténeti kutatásaim szűkebb értelemben vett célja a házassági szerződések szabályainak, a
bennük megjelenő együttélési formáknak és azok vagyonjogi szokásrendszerének vizsgálata a
római jogi kutatásokban eddig nem, vagy nem kellő mértékben vizsgált római Egyiptom
provincia területén keletkezett papiruszokiratok (szerződések, mellékegyezmények, egyéb
okiratok, levelek) körében.
A házassági szerződések vizsgálatán keresztül azonban jóval tágabb értelemben
meghatározható kérdésekre is keresem a választ: hogyan juthatunk „történelmileg korrekt
jogtörténeti ismeretekhez”1, az általunk római jogként ismert kvázi törvénykönyvnek tekintett
joganyag mennyiben mutatja a korabeli helyzetet, hogyan tehetjük a megismert 1800-2000
évvel ezelőtti joggyakorlatot a mai kor emberének, jogászának nem csak érdekes, de hasznos
információvá, és végezetül szükséges e külön kezelnünk a jogtörténetet az élő jogtól.
A papiruszok felbukkanását és azok jogi szempontok szerint történő elemzését megelőzően a
szakirodalom, a konzervatív jog-összehasonlító munkák elsősorban dogmatikai szempontok
szerint elemezték a kodifikált római joganyagot. A pandektisták a német BGB
megteremtéséhez alapul szolgáló idealizált, tankönyvszerű modell megalkotása során szigorú,
feszes normaalkotásra törekedtek (amit hazánkban is átvettek)2.
Első jelentős képviselőjük, Friedrich Carl von Savigny szerint a pandektajognak a római jog
azon jogintézményeit kell összeszednie, amelyek „római eredetűek”. A történeti jogi iskola
híveként még hangsúlyt fektetett a szokásjogra, mint a nép hallgatólagos egyetértésére, és a
római jogtörténeti munkáiban a justinianusi jog előtti római jogra is kiterjesztette a figyelmét.
Annál azonban megmaradt, hogy a római jog a ma ismert római anyagi magánjog, melynek
köréből ki vannak zárva a justinianusi jogban ismeretlen intézmények, továbbá azok az
intézmények, melyek a justinianusi jogban ugyan ismertek voltak, de a német jogrendszerből
eltűntek. A német polgári törvénykönyvnek alapul szolgáló római jog így praktikus, könnyen
áttekinthető lett, viszont nem mutatja a római jognak azt a népek jogát felvevő, magába
olvasztó képességét, amitől akár erőszakosan, akár békésen, de világjog lett.
Ezt követően a római jog kutatása két irányban haladt. Az egyik a dogmatikus irányzat volt,
amely Savigny, de még inkább Georg Friedrich Puchta gondolatait képviselte és a kodifikáció
elkészítésével be is fejezte feladatait. Puchta fő gondolata az volt, hogy a jogi normákat
kizárólag a jogtudomány rendszeréből, fogalmaiból, tantételeiből vezethetjük le, tekintet
nélkül a szociális, vallási, társadalmi, vagy egyéb körülményekre. A szokások szerinte nem
nevezhetők jognak.
A másik irány a Rudolf Jhering vezette érdekkutató, vagy „új pandektista” irányzat volt,
amelyet a Puchta-féle iskola éles kritikájának is tekintettek. A dogmatikai irányzatot ugyan
teljes egészében megdönteni nem tudta, mégis rámutatott a társadalmi valóság és a jog
kapcsolatára, arra, hogy a jog a társadalmi valóságból ered, azzal szoros okozati
összefüggésben áll, emberi célok szabják meg, és ezek a célok indokolják a létét is.
Magánjogelméletének kiindulópontja az volt, hogy a történeti római jogban a maradandó
„jogot” kell keresni, a közösre kell rámutatni.
Amikor a 21. században különböző élethelyzetekre jogi megoldásokat keresünk, egyre
kevésbé, vagy csak formálisan nyúlunk vissza az antik joghoz, azok megoldási módozataihoz.
1 A kérdést Rudolf Jhering is feltette Ludwig Mitteishez címzett levelében. Jakab Éva: Borvétel és kockázat,
Akadémiai kiadó, Budapest, 2011. 19.
2 SÁNDOR István: Sztehlo Zoltán munkássága és a római jog, Jogtudományi Közlöny, Budapest, 2011. december,
645-650.
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A kódexekben absztrakt normákat találunk, de nem látjuk az életének problémáit jog,
szerződés, bíróság segítségével rendezni próbáló kortalan embert.
A 19. század a modern magánjogi nemzeti kodifikációk számára keresett nyersanyagot a római
jogban, ezért dogmatikus, feszes normaalkotásra törekedett. Korunk számára ez a pandektista
kutatási módszer elavult, hiszen az európai közös múlt és jelen kontúrjait keressük. Korunk
jogtudománya aktuális kérdéseket tesz fel, megoldási javaslatokat vár, de mivel erre a kódexek
dogmatikus elemzései korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem tudnak választ adni, így a
jogtörténeti kutatások lassan elveszthetik a működő kapcsolatot a 21. század jogtudományával.
A következőkben próbát teszek az eltávolodás okának feltárására és javaslatot teszek a
probléma megoldására, melyet elsősorban a jogalkotás és jogalkalmazás együttes
vizsgálatában, egyben a történelmileg helytálló jogtörténeti alapok tanulmányozásában látok).
A konzervatív jogtörténeti megközelítés alapvetően másképp látja a jog működését, mint a
modern jogtörténészek. Míg Savigny3 szerint az emberek mindennapi igényei folyamatosan
változásra ösztökélik a jogrendszert, addig a történeti jogi iskolával élesen szembehelyezkedő
Alan Watson a jog keletkezésére és működésére visszavezető jog és társadalomfejlődési
elméletében egy jóval passzívabb szerepben láttatja az embert, aki szerinte csak akkor
cselekszik, ha muszáj, és akkor is csak a legszükségesebb mértékre korlátozza a tevékenységét.
Ez az attitűd nyomja rá a bélyegét a jogfejlődés egészére is. A bevált formákkal és eszközökkel
csak akkor szakítunk, ha célunk eléréséhez valamennyi kombinációjuk elégtelennek bizonyul.
Watson inerciának, tehetetlenségnek nevezi a jogfejlődésnek ezt a negatív tényezőjét, amiért
hiányzik a társadalomnak abban való érdekeltsége, hogy a szükséges és megfelelő szabályért
kardoskodjék. Ha a jogélet a legfontosabb feladatát betölti, vagyis a rendet biztosítja, nagyon
feszítő szükségnek kell ahhoz bekövetkeznie, hogy annak oltárán a stabilitást feláldozzák. A
jog ilyen módon az illető társadalom igényeinek változó kombinációkban megjelenő hullámait
többségükben elnyeli anélkül, hogy észrevehetően módosulna. Ezért fontos ismernünk a
joggyakorlatot, mely ezt a kódexekben nyom nélkül „elnyelődött” szokástömeget alkalmazza.
A klasszikus római remekjogászok közül legfeljebb 8-10 dolgozott és hatott egyszerre azonos
korszakban4. Könyveik akadémikus írásoknak számítottak, alig ismerték őket. A
papirológusok az eddig vizsgált kereskedelmi szerződések területén az utóbbi években arra a
következtetésre jutottak, hogy a jogélet a principátus korában hagyományos, általánosan
elismert és alkalmazott szerződési minták szerint zajlott. Epigráfiai és proszopográfiai
kutatások szerint az ókori Mediterraneum világa a vizsgált időszakban (Kr.u.1-4.sz.) a népek
erős mobilitása eredményeként jogalkalmazás szempontjából egységet képezett, amely az
egymástól távol lévő provinciákban hasonló jogi megoldásokat jelentett. A birodalom keleti
része is aktív jogéletet élt, hiszen a Theodor Mommsen által is említett érv szerint a
Diocletianustól származó rescriptumok túlnyomó többségét a Római Birodalom keleti felébe
címezték, így az Imperium Romanum jogát a hellenisztikus jog is formálta. Nagy
valószínűséggel a kor emberei vagyoni kérdésekben nem ismertek földrajzi határokat 5. A
főváros Róma jogászi köre, amelyben generációnként alig néhány híres jogtudós ténykedett,
3 Érdekesség, hogy a második világháborút megelőző időszak jogi papirológusai (Ludwig Mitteis, Leopold
Wenger, Sztehlo Zoltán, Helle Károly) a kor legjelentősebb pandektista műveinek írói voltak. Míg ez utóbbi
műveikben tagadták az ún. római jogélet és a provinciák jogának egységességét és külön jogéletről beszéltek,
addig papirológiai munkáikban ezt cáfolva igyekeztek bizonyítani vagy a birodalom jogának egységességét, vagy
legalább a békés egymás mellett élést és a kölcsönhatások bekövetkeztét.
4 JAKAB Éva: Borvétel és kockázat, Akadémiai kiadó Budapest, 2011. 26.
5 P.Giess.40 anyaga (1911) - ami a Constitutio Antoniniana eredeti szövegének részleteit tartalmazza – szerint az
edictumnak a polgárjog kiterjesztésével a célja nem az államjogi konszolidáció, vagy az 5%-os örökösödési adó
behajtásához fűződő anyagi érdek volt, hanem a Severuszok császárkultuszának kiterjesztése. A papiruszok okirati
anyagában nem szerepel a 212-es év és annak változásai, holott egyéb császári rendeletek nyomai megtalálhatóak
bennük. Az Imperium Romanum provinciái romanizált és hellenizált csoportokra oszthatók, de ez a különbség
inkább kulturális szinten, mint jogi téren jelentkezett.
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aligha tudott befolyást gyakorolni az okirati gyakorlatra. Ehelyett éppen fordítva látszik a
helyzet. A jogászok responsumaikban a konkrét vitáknál a szerződési modellekből indultak ki,
sok esetben görög, vagy szír származásuknál fogva otthonuk jogéletét ismerve annak
gyakorlatából. Az állásfoglalás azonban, amit kifinomult jogászi nyelvezetükkel
dokumentáltak, annyira absztrakt, hogy időtlen érvényre emelkedett. Az alapul szolgáló esetet
felismerni pedig sokszor már lehetetlen. A provinciák mindennapjaiból hiányoztak a magasan
képzett jogászok. A jogélet ügyfélközpontú okiratszerkesztők, közjegyzők és nem klasszikus
jogtudósok kezébe került, akik átvették ugyan a szerződési mintákat, formulákat, de nem
értelmezés nélkül, hanem a kor embereinek valódi szándékaihoz igazítva azokat. Így az okirati
gyakorlat ismerete, a téma papiruszokiratainak feltárása, erre vonatkozó legújabb kutatási
eredmények felhasználása nélkül a kor jogéletéről alkotott képünk nem lehet teljes.
A Római Birodalmat a ptolemaioszi kortól a bizánci időszakig jogelvek és szabályok praktikus
keveredése jellemezte, azok kölcsönös, egymástól történő átvétele mellett. Ezt a folyamatot
természetes jogfejlődésnek nevezhetjük. Minden jogkölcsönzés, jogátvétel a mindennapi
jogélet természetes velejárója6. A 21. század elején véleményem szerint fontos ezeknek az
ókori jogegységesítési törekvéseknek, a jogrendszer sokszínűségének, partikularizmusának és
működésének feltárása, mert ez vezet el a mához.
Sztehlo Zoltán egykori debreceni római jogászprofesszor – aki nem pusztán a római jog
dogmatikájával foglalkozott, hanem a római jognak a környező kortárs államok
jogrendszereivel való kölcsönhatását is vizsgálta, hangsúlyt fektetve így a görög, asszír,
babiloni, egyiptomi és egyéb keleti népek jogrendszerének megismerésére is – a magyar
jogászok részére írt útmutatójában7 így vélekedik. A római jogot ki kell emelni abból a splendid
isolationból, amely a korábbi (pandektista) jogtudományi megközelítés középpontjában állt és
az ókor valamennyi népének jogrendszerével összehasonlítva kell vizsgálni és megítélni 8. A
vizsgálódások során tehető megállapítások “élőbbé” tehetik a korszakot, melynek
partikularizmusa kellő absztrakcióval hozzájárulhat az európai “közös magánjog” gyökereinek
megismeréséhez.
A kutatásokban új kiindulópont szükséges. Az egységes római jogi modell gondolata helyett a
birodalom tarka jogegységének képe.
A római remekjogászok művei, a Kr. u. 6. században kodifikált római jog és az azok alapján
készült kommentárok megállapításai nem zárt rendszerbe foglalt “törvénykönyvek”.
Kazuisztikus döntések és ebből levont megállapítások rendszerezett gyűjteményei, melyek
eredetüket illetően is többféle rétegződést mutatnak, így joganyaguk sem tekinthető
homogénnek.
A hellenisztikus joggyakorlat kommentálása, feldolgozása általánosan elterjedt lehetett a
klasszikus jogászok körében, és talán csak a justinianusi kodifikáció húzta ki, vagy foglalta
össze ezeket a részeket az egységesítő munka során az eredeti művekből. A Digestákban
összegyűjtött jogtudósi vélemények alapját konkrét jogesetek, szerződések képezték,
amelyeket a szűkszavú tényállásból lehet esetleg rekonstruálni. A Digestákba foglalt elvi
magyarázatokat csak a gyakorlat tükrében érthetjük meg, hiszen a reszpondeáló római jogász
is ebből indult ki.

6 Septimius Severus császár lepismagnai születésű (m. Líbia) császár (145-211) volt. Fia, Caracalla nevéhez fűzik
a provinciák közjogi integrálása. Az arab jogi kultúra, mielőtt rátalált volna az iszlámban a saját nyelvére a Római
Birodalomban „bezárva” működött. A többnyire arameus származású római remekjogászoktól kezdve Septimius
Severuslybiai származású császár uralkodásán keresztül egészen Iustinianus kelet-római, perzsáktól hemzsegő
udvaráig az arab joggyakorlat, mint népjog élő és szerves része volt és lett a kodifikált római jognak. ld. Novák M
Zoltán
Spengler
dinamikus-funkcionális
joga
Út
egy
másik
formális
racionalitásba?
file:///F:/novakmzoltan%20szir%20arab%20jogk%C3%B6nyv.htm letöltés ideje 2012. május 5. 20:57
7 Az egyiptomi papyrusok és a római jog. (Bevezetés a papyrusok világába), Miskolc, 1938. 3.
8 SÁNDOR István: Sztehlo Zoltán munkássága és a római jog, Jogtudományi közlöny, 2011. december, 646.

295

296

A 19. században jellemző konzervatív, kizárólag magánjogi kódexek elemzésén alapuló, a
római jogot, mint a német magánjog mintájául szolgáló, zárt és tiszta rendszert elénk táró
pandektista elemzéseket elhagyva a “modern” jog-összehasonlító munkák rendre kitérnek arra
a kortól független jelenségre, hogy a jogi norma csak részlegesen informál egy adott állam
jogéletéről. Az újabb kutatások már abból indulnak ki, hogy a kodifikált jogon kívüli elemek
is fontos befolyással bírhatnak a mindenkori hatályos jogrendszerre és módosíthatják jellegét 9.
A szerzők sokkal inkább jogi kultúrákról beszélnek, a jogszabályokat társadalmi gazdasági
összefüggésben és a jogélettel konfrontálva vizsgálják 10. Eugen Ehrlich szavaival élve az élő
jog, a gyakorlatban alkalmazott szerződések diszpozitív szabályai azok, amelyek a
mindennapokat szabályozzák 11.
A law in books és law in action viszonyának12 párhuzamos vizsgálatánál jogi kultúrákról
beszélhetünk, amelyek a jogszabályokat szocio-kulturális és gazdasági kontextusban
vizsgálják, ütköztetve a jogszabályokat a jogélettel13.A törvénykönyv és a mindennapos jogélet
viszonyát Lawrence M. Friedmann14 találóan a szótárak absztrakt nyelvezete és a beszélt nyelv
viszonyának hasonlatával szemlélteti: „The dictionary gives some hints, but not enough…
Similarly. for legal systems: they are very different in real life, from the way they appear in
formal texts. Study of legal culture must begin with the living law”.
A law in books és law in action kölcsönhatásának fokozott vizsgálata új szemlélet a
jogtudományokban, mely mind az antik, mind a hatályos jogélet vizsgálata szempontjából
hasznosnak látszik. Ahogyan az antik jogélet szerződési gyakorlatában kialakult szokások
idővel az ilyen típusú szerződések természetes alkatrészei lettek (naturalia negotii) a lex
contractus szabályai által a justinianusi jog középkorban történt újrafelfedezését követően a
ius commune részévé válva a mai európai jogélet részét is képezhetik.
Végezetül engedjenek meg az új módszerekhez szorosan kapcsolódó gondolatot, mely 1931.
november 23-án hangzott el a müncheni egyetemen egy rektori díszbeszéd keretében:
.„Nincsen tudományos háttere a jogtörténet és érvényes jog, vagy jogtörténet és élő jog
szembeállításának. Elválasztása inkább kultúránk mai krízisének tekinthető”. 15 A jog egy
állandó, pillanatra meg nem álló fejlődésben lévő valami, amelynél a tegnap már történet, és
mint ilyen azonban mégsem tekinthető már nem élő jognak 16.
Véleményem szerint bátran nyomozhatunk akár aktuális kérdések kapcsán a római jogban, ha
a kodifikált joganyag mellett a feltárt joggyakorlat legújabb eredményeit is vizsgáljuk.
Személyes tapasztalatot ezzel kapcsolatban a hatályos Ptk. családjogi szabályainak elemzése
kapcsán szereztem. A XX. század második felében mind a társadalom, mind a jog szembesült
azzal, hogy a keresztény egyház által évszázadokon át megtartott és idealizált alapcsalád
átalakulóban van.
A témát feldolgozó szerzők a jogtörténeti előzményekről szóló fejezetekben rendre rögzítik,
hogy nem volt olyan kor, ahol számszerűleg annyi élettársi viszony létezett volna, mint ma,
következésképpen ezek vagyonjogi következményeinek rendezésére sem találtak példát. Az
9 ZWEIGERT, Konrad– KÖTZ, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts,
Tübingen, 1996 10.
10 JAKAB Éva: Borvétel és borkockázat, Akadémiai kiadó Budapest, 2011.,11.
11 FEKETE Balázs: A modern jog határain túl, In: H. SZILÁGYI István - FEKETE Balázs (szerk.): Iustitia modellt
áll, SZIT, Budapest, 2011., 75-105.
12 HARMATHY Attila: Kódex és társadalom, Acta Juridica et Politica Szegediensis, Szeged, 2000., HARMATHY
Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás, Budapest, 1983., 170.
13 JAKAB Éva: Borvétel és kockázat, Akadémiai kiadó, Budapest, 2011., 98.
14 FREIDMANN, Lawrence M: Some Thoughts on Comparative Legal Culture, Comparative Law and Private
International Law, Berlin, 1990., 49-57.
15 Marian San Nicolo 1931. november 23-án tartott rektori beszéde. Fordította Sztehlo Zoltán.
16 SZTEHLO Zoltán: Néhány szó a római jogi oktatás és a romanistikai tudomány újabb kutatási irányaihoz,
Debrecen, 1946., 536.
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együttélési formák előzményeit áttekintők az ókort említve a kodifikált joganyag elemzéseiből
indultak ki, melyek elsősorban a házassággal, mint fő együttélési formával foglalkoztak. A
korabeli gyakorlatot ismerve azonban az együttélési szokások jóval sokszínűbbek voltak.
A Kr. u. 1-3. században a felek, akár az őket támogató hozzátartozók házassági szerződésbe
vonásával néhány hónapos (a mai polgári jogi definíció küszöbét el sem érő időtartamra
létrejött) együttélésről is készítettek okiratot, amennyiben vagyonjogi vonzata is volt az
együttélésnek. Az okiratot a Kr. u. 1. században kettős dokumentumban rögzítették hat tanú
jelenlétében, vagy közjegyzőnél készítették el közokirat formájában és helyezték letétbe
körzeti, közhiteles nyilvántartásokban (démosion), megkönnyítve a bizonyítást arra az
egyébként nehezen bizonyítható tényre, hogy mikor kezdődött a felek együttélése, és
elsősorban a nő mit hozott magával az együttélésbe, kapott-e pénzbeli vagy egyéb támogatást,
esetleg annak ígéretét a férfi partnerétől.
A házassági vagyonjogi szerződéshez hasonlóan élettársi vagyonjogi szerződést ma kizárólag
személyesen köthetnek a felek, a támogató szülők nem vehetnek részt a szerződéskötésben.
Annak ugyan nincs akadálya, hogy ún. vegyes, egyéb vagyonjogi szerződések megkötésében
más is részt vegyen és általa nyújtott támogatást a szerződésben külön rögzítse, de ennek
tudatos, ókorhoz hasonló gyakorlata a korábbi évtizedekben gyakorlatilag nem volt.
A jogalkotó megoldási javaslatai megmaradnak a bejegyzett élettársak és házastársak Ptk.
rendszerbeli elhelyezésének problémájánál és el sem jutnak a valóságban jelen levő de facto
élettársak vagyoni viszonyai rendezésének ötletéhez.
Az a jogi indoklás, hogy az élettársaknak egyéb polgári jogi eszközök rendelkezésre állnak a
vagyonjogi elszámoláshoz véleményem szerint nem tekinthető a kornak megfelelő, elegendő
jogi védelemnek. Az ilyen helyzetben lévő feleknek egyedüli támpontot azok a megoldott –
sokszor egymással ellentmondó bírósági határozatok – képezik, melyek próbálnak valamiféle
jogelveket kialakítani a különböző élethelyzetekre.
A statisztikai adatok szerint Európában évről évre egyre kevesebben választják együttélési
formaként a hatóság előtt regisztrált házasságot és egyre többen az élettársi viszonyokat. Ma is
nagy az igény arra, hogy különösen vagyonjogi viták esetén könnyebben lehessen tisztázni az
életközösség kezdetének és végének az időpontját. Erre lehet részleges megoldás a
regisztrációba felvétel, de ezzel egyidejűleg önmagában a regisztráció vagyonjogi védelmet
nem nyújt. Egyre nagyobb igény van arra is, hogy a sokszor hónapokra, alig néhány évre létre
jött érzelmi és gazdasági közösségek input-outputját a sokszor különböző anyagi helyzettel
rendelkező felek és sok esetben az őket támogató szülők is világosan láthassák, igény esetén
bizonyíthassák. Érdemes tehát visszautazni az időben és elemezni a papiruszokiratokat,
melyekben nagyon tudatosan, 21. századi emberek számára is meghökkentő gyakorlatiassággal
kezelték a párkapcsolatban élők vagyoni helyzetét az érintettek és a helyi okiratszerkesztők.
Ennek analógiájára pedig érdemes a gyakorlatot figyelni, mert a szabályozási koncepciók
áttekintése után úgy tűnik az óvatos jogalkotó helyett a meglehetősen vegyes és bőséges
ítélkezési gyakorlat tud majd utat törni az élettársi vagyonjogban érvényesülő jogelveknek. „A
mi volt, az lesz ezután is. Hiábavalósága az emberi bölcsességnek. A mi volt, ugyanaz, a mi
ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, ami ezután is történik és semmi nincs új dolog a nap
alatt”17Az idézet azonban ne csábítson bennünket általánosításra, hiszen minden egyes esetben
mély alapkutatásokra van szükség.

17 Biblia, A Prédikátor Salamon könyve 1. rész.
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Zsoldics Zsófia: A polgári jogi elvárhatóság
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens
Bevezetés
Az elvárhatóság a polgári jogban a felelősségi viszonyok megítélésekor központi szerepet
játszik. A felelősség általában véve valamely kötelesség, kötelem, elmulasztása, megszegése
esetén keletkezik Marton Géza szerint, tehát előfeltételezi valamely olyan kötelezettség
megsértését, amely már korábban létrejött. De általánosságban a felelősség a társadalom
hangjaként is felfogható, amellyel véleményt mond, az általa előírt normák megszegésével
kapcsolatban, vagyis a felelősség a közösség olyan reakciója, amellyel kifejezi rosszallását
bizonyos nem kívánatos magatartások vonatkozásában. Többnyire azt mondhatjuk, hogy minél
fejletlenebb egy társadalom, annál szigorúbbak, türelmetlenebbek a reakciói a
normasértésekkel szemben, és minél fejlettebb, annál emberségesebbek, türelmesebbek a
reakciói, amelyek azonban soha nem maradhatnak el. Ezek a reakciók különfélék lehetnek,
például, ahogy a jogban is, kodifikált szankciók formájában is testet ölthetnek, rendkívüli
jelentőségük részint abban áll, hogy kényszerítő erőt fejtenek ki, és végső soron az adott
normarendszer érvényesülését biztosítják.1
A felelősség minden társadalomban ismert és használt intézmény, a társadalmi élet szinte összes
területére kiterjed. A felelősség definiálható a társadalomnak a közösségi érdekekkel ellentétes
helyzetekkel, illetve magatartásokkal szembeni egyfajta védekezéseként is. A felelősség
intézményének funkciója a megelőzés és a helyreállítás is, ezek a funkciók pedig általában
meghatározóak a felelősségi elvárások megfogalmazásánál.2
A jogi felelősség pedig egy olyan általános elméleti kategória, amely igen fontos szerepet tölt
be minden jogágban, de túl is mutat az egyes jogágak határain, a felelősség jogi szabályozása
és gyakorlata sokat elmond a társadalom, az állam és az egyén viszonyának alakulásáról,
illetőleg arról az ember- és társadalomképről, amely a jogalkotókban és a jogalkalmazókban
alakult ki. A magánjognak illetve a polgári jognak is meg van a maga sajátos ember- és
társadalomképe, a jogkereső közönség bármely polgári törvénykönyv tanulmányozása során, a
sorok között olvasva, előbb vagy utóbb egy absztrakt jogalanyra talál. Ilyen általános emberkép
például a bonus et diligens pater familias, a jó és gondos családapa képe romai jogban, a jó
gazda képe a korábbi magyar magánjogban, vagy akár a reasonable man a common law-ban.3
Jelen munkámban mindezen irányvonalak mentén a polgári jogi általános felelősségi alakzatot
vizsgálom, legrészletesebben kitérve a polgári jogi felelősség alapját, zsinórmértékét jelentő
elvárhatóságra, annak tartalmára és fejlődési tendenciáira. Ezeken túlmenően azt is elemzem,
hogy a polgári jogi felsősséget illetően milyenek a társadalom és a jogalkotó elvárásai a
társadalom tagjaival szemben, illetve, hogy milyen általános emberkép húzódik meg a polgári
jogi felelősségi rendszer mögött.
Az elvárhatóság a Polgári Törvénykönyvben
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) egyik
legkevesebb változással érintett része a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségről
rendelkező rész. Viszont ezek a statikus tételes jogi normák a bírói gyakorlanak köszönhetően

MARTON Géza: A polgári jogi felelősség, Triorg Kft., Budapest, 1992, 14-17.
KEMENES Béla: XXIX. fejezet (átdolgozta: BESENYEI Lajos), In: GELLÉRT György (szerk.): A Polgári
Törvénykönyv magyarázata, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2007, 1223.
3
LÁBADY Tamás: Alkotmányjogi hatások a készülő Ptk. szabályaira, Polgári jogi kodifikáció, 2000/2, 15.
1
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új jelentéstartalommal gazdagodtak, a polgári jogi ítélkezési gyakorlat egyik igen dinamikusan
változó, fejlődő részét jelentik.
A Ptk. az elvárhatóságot helyezi a polgári jogi felelősségi rendszer középpontjába. A Ptk.
közismert, 339. § (1) bekezdésében megfogalmazott általános kárfelelősségi tétele így szól:
„Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” Ezen tétel
alapján megállapíthatjuk, hogy a polgári jogi általános felelősségi alakzat egy objektivizált
felelősségi alakzat, amely a büntetőjogi szubjektív felelősségi rendszerrel ellentétben nem
vétkességen alapul, ugyanis a polgári jogi felelősség megállapításánál a vétkességnek nincs
jelentősége, hanem felróhatóságon alapul, mércéje pedig az adott helyzetben általában
elvárható magatartás.4 A büntetőjogi szubjektív, vétkességi elvű felelősségi rendszer
magánjogban való alkalmazhatóságával kapcsolatban korábban Marton Géza is kritikát
fogalmazott meg. Véleménye szerint a büntetőjogi szubjektív alapú felelősség a magánjogban
már nem jelentene elég védelmet a társadalom tagjai számára, nem tekinti elég tág alapnak
ahhoz, hogy azon épüljön fel a magánjogi felelősségi rendszer.5
Általában véve a felelősség a közösség tagjaival szemben támasztott társadalmi elvárást fejez
ki adott magatartás vonatkozásában, így van ez a polgári jogban is, csak specializáltan, azaz a
polgári jogi felelősség a társadalom elvárását fejezi ki a polgári jogviszonyokra vonatkozóan.
A polgári jog alapvetően a személyek és a vagyoni forgalom joga, amelyből következik, hogy
a polgári jogi felelősség az ezekkel kapcsolatos társadalmi elvárásokat fejezi ki. Felelősség
megállapítására irányuló eljárás, azaz felelősségre vonás esetén, adott magaratás megítélésekor
abból kell kiindulni, hogy mi az adott forgalomban részt vevő személyektől az általában
elvárható.6 Tehát az adott helyzetben általában elvárható magatartás mögött a társadalom
jogalanyokkal szembeni elvárási húzódnak meg, ezek megfogalmazásánál pedig rendszerint
egy elvont emberkép a meghatározó. A magánjognak illetve a polgári jognak sajátos emberképe
van, amely a Ptk. paragrafusait olvasva ki is rajzolódik. A civiljognak ez az emberképe olyan
másokkal egyenlő méltóságú személlyel számol, akinek autonómiáját emberi méltósága
garantálja, a mindennapi élet előrelátó polgára, aki kockázatot is vállal, de felelősségteljes,
gyakorlatias személetű, ügyeit ésszerűen bonyolító, kompromisszumokat kötő jogalany, aki
öntudatos, iskolázott, vagyoni forgalomban eligazodik, az üzleti életben jártas, jogot ismeri és
követi, vagyis egy tudatos, létező, gyakorlatias hús- vér ember. Tehát ez a megrajzolt ideálkép,
emberkép tekinthető napjaink magánjogi emberképének.7
A polgári jogi felelősség egyik funkciója a prevenció azaz, a megelőzés, nevelés, másik
funkciója a reparáció, azaz a helyreállítás, jóvátétel. A polgári jog a személyi és vagyoni
viszonyok jogaként, ezekkel összefüggésben célozza a megelőzést, és a megsértett érdek
helyreállítását. Ezért a polgári felelősségi elvárások megfogalmazásánál ezek a funkciók
rendszerint meghatározóak. 8 A civiljog sok esetben megengedő szabályozást alkalmaz,
nagyszámú jogosító normát tartalmaz, és szabadságot, mozgásteret biztosítva a jogalanyok
számára, magukra a részt vevő felekre bízza jogviszonyaik alakítását. Mindazonáltal a
jogbiztonság követelménye megkívánja, a jog megismerhetőségét, kiszámíthatóságát, azt, hogy
a jogalanyok tisztában lehessenek azzal, hogy mit vár el tőlük a jog, ezért szükség van általános
magatartási mércék kialakítására, így a polgári jogban is. Ilyen általános zsinórmérték a
civiljogban az adott helyzetben elvárhatóság. A polgári jogi elvárhatóság tekintetében a Ptk.
következetes, hiszen nemcsak a kártérítési jogban alkalmazza az adott helyzetben általában
elvárhatóságot, mint zsinórmértéket, hanem már a polgári jog általános alapelvei között is
UJVÁRINÉ Antal Edit: Felelősségtan, Novotni Kiadó, Miskolc, 2000, 83-86.
MARTON i.m. 59-60.
6
UJVÁRINÉ i.m. 83-86.
7
LÁBADY i.m. 16.
8
UJVÁRINÉ i.m. 32.
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rögzíti,9 így az a civiljog egészét áthatja a mindennapi élet polgári jogi viszonyainak általános
jogalanyával szemben támasztott alapvető követelményként. Az az adott helyzetben
elvárhatóság alapelvének tartalma és mércéje hatással van, a többi alapelvre is úgy, mint például
az igazságosság, ésszerűség, jóhiszeműség és tisztesség, együttműködés vagy akár
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére, ahogy ezek ugyanúgy visszahatnak az elvárhatóság
elvére.10
Azt mondhatjuk, hogy „ahogy az az adott helyzetben általában elvárható” kitétel nyújtja a
polgári jogi általános felelősségi alakzat kulcsát. Ugyanis ez a kifejezés rávilágít a polgári jogi
felelősségre vonás lényegére, és meghatározza a felelősségre vonhatóság egyik elemi
kritériumát. A kitétel egyik fele, az általában formula azt fejezi ki, hogy a felelősség megítélése
során egy általános, objektív zsinórmértéket alkalmaznak. Ez a zsinórmérték tehát nem
szubjektív, egyéni adottságokat, körülményeket figyelembe vevő mérce, hanem olyan objektív
mérce, amely alapjául a közösség tagjai által általában tanúsított magatartás szolgál, és a
társadalom elvárásaihoz igazodva, az ezzel ellentétes magatartás társadalmi, illetve jogi elítélést
von maga után. Azonban az általában elvárhatóságnak, mint objektív zsinórmértéknek a
relatívvá válását idézi elő az adott helyzetben formula, amelynek köszönhetően a törvény már
nem egy minden körülmények között azonos magatartást kíván meg a jogalanyoktól, hanem
figyelemmel van az adott helyzetre, tehát a szóban forgó jogellenes cselekmény elkövetésével
kapcsolatos körülményekre, magatartásokra. Ez alapján a polgári jogi általános felelősségi
alakzat mércéje objektív mértékkel, feltételekkel ugyan, de egy nagyon jól egyedisíthető. Tehát
a polgári jog szerint a károkozó egyéb kártérítési előfeltételek együttes fennállása esetén akkor
tartozik felelősséggel az általa okozott kárért, amikor magatartása felróható, vagyis, ha nem úgy
jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A felróhatóság egy olyan objektivizált,
tipizált elvárási mérce, amely a büntetőjogi felelősségi rendszerrel ellentétben nem a
hagyományos, morális alapú, szubjektív vétkességen nyugszik. 11
A polgári jog általános zsinórmértéke nem lehet eszményi, legtöbb jogalany számára
teljesíthetetlen elvárás. A mérce kialakításakor a közösség elvárásihoz igazodó, de az mindenki
számára elérhető követelményt kell meghatározni. Az adott helyzet rögzítése lehetővé teszi,
hogy tipizáljunk különböző helyzetek, események, személyek között, az egyes eltérő
helyzetben levő csoportok tekintetében más és más mércét tekintsünk elvárhatónak. Ezt a
tipizálást pedig a bírói gyakorlat el is végezte.12 A polgári jogi általános objektivizált felelősségi
alakzat alapja az adott helyzetben általában elvárható magatartás. Ami azt jelenti, hogy a
károkozó magatartást és a felróhatóságot nem egyedi, tőle elvárhatóság, alapján kell megítélni,
vagyis nem a jogsértő egyéni és személyes adottságai, képességei, tulajdonságai, körülményei
szerint, azaz nem az illető saját magatartási mértékét figyelembe véve, hanem bizonyos
szempontok szerinti tipizálás mentén, az adott körbe tartozó minden jogalanyra egyformán
kötelező általános zsinórmérték szerint kell megítélni, vagyis az adott körbe tartozó
személyektől a konkrét helyzetben általában elvárt magatartás alapján. Tehát a polgári jogi
viszonyok különböző alanyainál bizonyos szempontok alapján más és másképpen alakul az
elvárhatósági mérce. Ilyen szempont lehet például: speciális életkor, iskolázottság, végzettség,
de egyes tevékenységi kör, illetve foglalkozás. Így az adott helyzetben az általában elvárhatóság
mércéje másként alakul például egy fiatal és másként egy idős személy vonatkozásában, azaz
mást várunk el egy még kevesebb élettapasztalattal rendelkező egyetemistától, és mást egy már
A Ptk. 4. § (4) bekezdése így rendelkezik: „Ha ez a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi
viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Saját felróható magatartására
előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Aki maga sem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható, a másik fél felróható magatartására hivatkozhat.”
10
BÍRÓ György – LENKOVICS Barnabás: Általános tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2006, 98-99.
11
KEMENES i.m. 1235-1237.
12
FUGLINSZKY Ádám: 339.§, In: OSZTOVITS András: A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Opten Informatikai
Kft., Budapest, 2011, 1275.
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sokat megélt idősebb polgártól. A károkozóéhoz hasonló helyzetben levő jogalanyoktól elvárt
magatartás a viszonyítás alapja. Úgyis mondhatjuk, hogy az egyedi és az általános között
megszabott különös mérték. Akinek pedig magatartása nem éri el a kívánt mértéket, azaz nem
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, annak magatartása felróható, és
felelősséget von maga után. A polgári jogi speciális felelősségi alakzatok pedig ebből az
általános körből kiemelt tényállásoknak tekinthetők, amelyek között viszont az általános
felelősségi alakzattal ellentétben már találhatunk példát az objektív felelősségre, a veszélyes
üzemi felelősség szabályozása kapcsán.13
Tömören összegezve megállapíthatjuk, hogy a jogalkotó „az adott helyzetben általában
elvárható” magatartás fogalmának megalkotásával egy speciális, csak a polgári jogra jellemző
objektivizált felelősségi rendszert teremtett meg, amelynek alapja a felróhatóság. A
felróhatóság illetve az adott helyzetben általában elvárható magatartás mögött pedig a
társadalomnak a jogalanyokkal szembeni általános elvárási húzódnak meg.
A polgári jogi elvárhatóság a bírói gyakorlatban
A tételes jogi szabályokat, azok gyakorta szűkszavú megfogalmazása miatt, sokszor a bírói
gyakorlat bontja ki, emellett új tartalmakkal is gazdagíthatja azokat, ezért sok múlik a bírók
jogértelmezésén, jogfelfogásán. Mindebből kifolyólag a társadalmi folyamatok, illetőleg
elvárások nemcsak a jogalkotáson át tükröződnek, hanem a jogalkalmazáson keresztül is. Egy
sajátos polgári jogi ember- és társadalomkép a bírói gyakorlatban is kirajzolódik, a jogkereső
közönség nemcsak a Polgári Törvénykönyv, hanem a bírói ítélkezési gyakorlat tanulmányozása
során is rátalálhat egy absztrakt jogalanyra. A két emberkép nem feltétlenül esik egybe, eltérés
mutatkozhat a kettő között. Így a polgári jogi felelősségre vonatkozó ítélkezési gyakorlat
hátterében is meghúzódik egy speciális emberkép, de ez nem biztos, hogy egyezik a Ptk. által
felvázolt emberképpel, el is térhet attól.
A Ptk. szerződésen kívüli okozott károkért való felelősségre vonatkozó részét az évek során
igen kevés változtatás érte, ezért a polgári jogi felelősségre vonatkozó tételes jogi szabályozás
statikusnak nevezhető. Viszont annak ellenére, hogy az írott joganyagban nem mutatkozik
számottevő változás, a polgári jog ezen területe mégsem teljesen álladó, azt a bírói gyakorlat
alakítja, a polgári jogi felelősség jogalkalmazásban való megítélése változó tendenciát mutat.
A polgári jogi felelősség tekintetében a bírói gyakorlatot megvizsgálva általánosságban azt
lehetne mondani, hogy az szigorodik, az elvárhatósági mérce egyre magasabbra kerül.14
A polgári jogi általános felelősségi alakzat alapján történő marasztalás egyik esszenciális
elemének, az adott helyzetben általában elvárhatóságnak a fogalma, a Ptk.-ban rögzített
meghatározáshoz képest, a joggyakorlatban igencsak átértelmeződött. A bírói gyakorlat az
elvárhatóság tartalmát nemcsak átértelmezte, hanem majdhogynem az elháríthatatlanság
fogalmára cserélte, ennek bizonyítéka, hogy egyre szűkebb körben lehetséges az esetleges
kimentés, azaz a felelősség alóli mentesülés. A bíróságok marasztaló ítéleteikben a tételes jogi
szabályozás adta kereteknek megfelelően még az elvárhatóság követelményének megsértésére,
azaz felróhatóságra hivatkoznak, de nem explicit módon sokszor már az elháríthatatlanság
követelményéhez igazítják a mércét. Az elháríthatatlanság megítélése során, pedig szinte
mindent elháríthatónak tekinthető, ami adott helyzetben objektíve nem elháríthatatlan. Az
elmúlt húsz évben nem túl sok olyan bírósági határozat született, amely a károkozó sikeres
kimentésével zárult volna. Az napjaink általános tendenciáit tekintve megállapíthatjuk, hogy

13

UJVÁRINÉ i.m. 83-86.
A polgári jogi felelősségre vonatkozó szigorodó bírói gyakorlatot illusztrálják például: BH 2001. 423., BH 1999.
552., BH 2001. 31., BH 1996. 34., EBH 2005. 1207.,
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egy szigorúbb, az objektív felelősséghez közelítő felelősségi konstrukció látszik kirajzolódni a
polgári jogban. 15
Mivel a gazdasági illetve társadalmi folyamatok, elvárások gyakran tükröződnek, lecsapódnak
jogalkalmazáson keresztül is, ezért úgy gondolom, hogy az ítélkezési gyakorlat és az
elvárhatósági mérce szigorodásának hátterében összetett gazdasági, társadalmi tényezők is
állhatnak, amely folyamatok eredményeként a közösség tagjai számára a Ptk.-ban rögzített
mérce túl alacsonyak bizonyul, azon a jogalkalmazás emel, igyekszik megfelelni annak a
társadalmi elvárásnak, hogy a károkozó viselje az általa okozott kárt, és a károsultnak ne kelljen
mintegy természetes csapásként tűrnie a jogellenesen okozott kárt.
Az jogalkotás és a jogalkalmazás viszonya a polgári jogi elvárhatóság tekintetében
A jogszabályok betartása a társadalom egyik alapvető elvárása tagjaival szemben, de ezen
túlmenően is vannak elvárásai. Elvárja azt is, hogy egy jogállamban ne kelljen együtt élni annak
a lehetőségével, hogy a jogkövető személy lesz a vesztese bizonyos helyzeteknek, és azt is,
hogy minden esetben a jogsértő fizessen rá a jogellenességre. Általánosságban azt mondhatjuk,
minél alacsonyabban helyezkedik el az elvárhatóság mércéje, annál több esetben fogja a
károsult viseli a kárt, vagyis annál több esetben fogja a jogsértő személy által okozott kárt a
jogkövető személy viselni. Mindazonáltal a jelenlegi ítélkezési gyakorlat a szigorítás párti
társadalmi elvárásoknak megfelelően károsultbarát, az elvárhatósági mérce magasan
helyezkedik el, így jogellenesen okozott károkért való felelősség tekintetében egyre kevesebb
kimentési ok állja meg a helyét. Viszont a jogalkotás jelenleg még nem követi a szigorodó bírói
gyakorlatot. Ez alapján úgy tűnhet, hogy a polgári jogi jogalkotó és a joggyakorlat emberképe,
illetve elképzelése a polgári jogi felelősséget illetően eltérő, a jogalkotó még nem látja
igazolhatónak a szigorítást, ami viszont a gyakorlatban már realitás.
Azonban az utóbbi években több olyan koncepció is napvilágot látott, amely a vonatkozó
jogszabályhely szigorítása mellett érvelt. Egy javaslat a következő megfogalmazást látná
indokoltnak: „A károkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár az adott
helyzetben elháríthatatlan volt.” 16 Azaz az elvárhatóság helyett, az elháríthatatlanság
követelményét rögzítené mérceként. Egy még szigorúbb felelősségi koncepció szerint az lenne
a legmegfelelőbb megfogalmazás, hogy: a károkozó „mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy az adott helyzetben nem járt el jogellenesen.”17 Ezen javaslat alapján ahhoz, hogy
mentesüljön a felelősség alól, a károkozónak bizonyítania kellene a jogellenesség hiányát. A
Ptk. rekodifikációjának egy korábbi szakaszában a Szerkesztőbizottság pedig egyenesen olyan
koncepciót18 alakított ki, mely szerint kimentési ok nélkül felelősséggel tartozik a károkozó az
általa jogellenesen okozott kárért.19 Vagyis, hogy minden körülmények között a jogsértő viselje
a kárt. Végül ez a javaslat a Legfelsőbb Bírósággal folytatott egyeztetés során ellenállásba
ütközött. Mindazonáltal a jogalkotónak a Ptk. legutóbbi újrakodifikálása során is lehetősége lett
volna a szigorodó jogalkalmazási gyakorlatot a becsatornázni a tételes jogi szabályozásba, de
ez végül nem történt meg, a polgári jogi felelősség mércéjét a törvényhozás nem szigorította,
így a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk.20 nem hoz alapvető változást az eddigiekhez

LÁBADY Tamás: A deliktuális felelősség változásáról és ennek polgári jogi kodifikációra
gyakorolt hatásáról, JURA, 2002/1, 72-78.
16
LÁBADY Tamás: A deliktuális…, i.m. 74.
17
ZLINSZKY János: Elvárhatóság a magánjogban, Polgári jogi kodifikáció, 5. évf., 2003/4, 27.
18
„Jogellenes magatartásáért minden jogalany felelőssé tehető (felelősséggel tartozik). Minden jogalany tartozik
viselni a teljes kárt, amelyet jogellenes magatartásával (tevőleg vagy mulasztással) más(ok)nak vagy a
közösségnek okozott.”
19
ZLINSZKY i.m. 27.
20
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
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képest. A polgári jogi felelősség alapja ugyanúgy a felróhatóság marad. Az új Ptk. szabályai21
szerint, abban az esetben mentesülhet a jogellenes károkozó a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy magatartása nem volt felróható, vagyis, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
általában elvárható.
Összegzés
Tömören összefoglalva a polgári jogi általános felelősségi alakzat egy speciális, csak a polgári
jogra jellemző objektivizált felelősségi alakzat, amely a büntetőjogi szubjektív felelősségi
rendszerrel ellentétben nem vétkességen, hanem felróhatóságon alapul, mércéje pedig az adott
helyzetben általában elvárható magatartás. Az elvárhatóság egy objektív mértékkel,
egyedisíthető mérce. A felróhatóság kifejezésre juttatja a társadalom elvárásait, mely elvárások
mögött egy emberkép áll. A magyar jogalkotó polgári jogi emberképe egy olyan absztrakt
jogalanyban körvonalazható, aki más jogalanyokkal egyenlő méltóságú, jogot ismerő és követő,
iskolázott, vagyoni forgalomban eligazodó, felelősségteljes, tudatos, gyakorlatias, előrelátó
polgár. A civiljogban ehhez az emberképhez igazodik az adott helyzetben általában
elvárhatóság követelménye, amely nem csak a polgári jogi felelősség általános alakzatának
zsinórmértéke, hanem a polgári jogi viszonyok során támasztott általános alapelvi szintű
követelmény is.
Összegzésképpen megállapítható, a polgári jogi felelősséget, illetve a polgári jogi felelősség
alapját, zsinórmértékét jelentő elvárhatóságot, annak tartalmát és fejlődési tendenciáit
vizsgálva, hogy az elmúlt években jelentős változás történt. Ez a változás elsősorban nem a
jogalkotás terén, nem a tételes jogban nyilvánul meg, amelyet javarészt statikus normák
jellemeznek, hanem sokkal inkább a bírói gyakorlatban mutatkozik, amelynek szigorodása
tapasztalható. A szigorodó tendenciák mögött pedig a társadalmon elvárásai is
meghúzódhatnak.

Az új Ptk. így rendelkezik: „1:4. § [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság]
(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.”
„6:518. § [A károkozás általános tilalma]
A törvény tiltja a jogellenes károkozást.
6:519. § [A felelősség általános szabálya]
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja,
hogy magatartása nem volt felróható.”
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Bagdi Katalin: Az Európai Üzemi Tanácsra vonatkozó szabályok a magyar jogban
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Nádas György egyetemi docens
I. Bevezető gondolatok
Az Európai Üzemi Tanácsra (EÜT) vonatkozó szabályanyagot tartalmazó 94/45/EK irányelvet
alapos felülvizsgálat után, több módosítás beiktatása végett 2011-ben felváltotta az Európai
Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok
munkavállalóinak tájékoztatását és velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
szóló 2009/38/EK irányelv. Mivel az új irányelv hatályon kívül helyezte a régit, szükségessé
vált a megváltozott szabályok implementálása, amelyet a hazai jogalkotó némi késéssel, de
megtett.1
Önmagában az új rendelkezések elemzésére nincs szükség, mivel az európai üzemi tanács
létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény (Euüt.) alapvetően az új irányelvnek
megfelelően került módosításra. Csakhogy a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
(Mt.) az Euüt. háttérszabályaként funkcionál, s tekintettel arra, hogy az új Mt. szabályanyaga
lényeges változásokat hozott az üzemi tanácsok életében, mindenképpen szükséges az Euüt.-t
ennek kontextusában is megvizsgálni.
II. Fogalmi eltérések
A 2009/38/EK irányelv definiálja a fontosabb fogalmakat, amelyek nagy része még ha némileg
eltérő szövegezéssel is, de tartalmilag azonos jelentéssel került meghatározásra a törvényben
is. Van azonban olyan definíció a törvényben, amely első látásra nem felel meg az irányelvnek.
II.1. Központi irányítás vagy központi vezetés?
Első ránézésre jelentéktelennek tűnik, hogy míg az irányelv központi irányításról, 2 addig az
Euüt. központi vezetésről3 beszél a munkáltatói oldal megjelenítőjeként. Csakhogy a
gyakorlatban nagy jelentőséggel bír, hogy a munkáltató szervezetének mely szintjén
elhelyezkedő személy vagy szervezet lesz felelős a munkavállalók tájékoztatását és a velük
folytatott konzultációt szolgáló eljárás létrehozásáért, vagy éppen az EÜT működési
feltételeinek biztosításáért. Márpedig a vezetés és az irányítás eltérő szervezeti szintet jelent,
elhatárolásuk az irányított szervezethez való viszonyon alapul: „az irányító az irányított
szervezeten kívül (fölötte) áll, a vezető viszont a szervezet csúcsán, de azon belül, annak
részeként helyezkedik el”,4 s a szervezeten belül végez csupán irányító tevékenységet. A
vezetés az irányítás által kitűzött feladatokat hajtja végre, s bár mindig az irányítás keretei
között marad, a vezetés mégis jelentős önállósággal bír a végrehajtás során. 5
A munkáltatók jelentős része valamilyen gazdasági társaság formájában működik, s nincs ez
másként a transznacionális vállalatok esetén sem. Ezért az irányítás és a vezetés feladatait ellátó
szervek általában jól elkülöníthetők, mivel jellemzően nem a tulajdonos vállalja az irányítással

Az implementálás határideje 2011. június 5. napja volt, míg az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a
munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI.
törvény csak 2011. augusztus 1.-jei hatállyal került módosításra.
2
2009/38/EK irányelv, 2. cikk e) pont.
3
Euüt. 2. § d) pont.
4
48/1991. (IX. 26.) AB határozat, Indokolás A) II. 2. pont.
5
Uo.
1
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kapcsolatos felelősséget, hanem azt általa választott személyekre, az ügyvezetés körébe tartozó
feladatokat ellátó vezető tisztségviselőkre „tolja át”.6
Minden esetben a tulajdonosokat tömörítő legfőbb szerv fogja meghozni a gazdasági társaság
működése szempontjából alapvető, stratégiai kérdéseket.7 Minden egyéb kérdésben viszont az
ügyvezetés jogosult dönteni: a vezető tisztségviselő egy személyben, vagy egy több vezető
tisztségviselőből álló testület formájában.8 A vezetés hozza meg a mindennapi működéshez
szükséges döntéseket, ezért ezt operatív irányításnak is nevezzük, mivel az irányítás körébe
tartozó feladatokat lát el, de az adott szervezeten belül. A legfőbb szerv által kitűzött célok
elérése érdekében hozott döntésekért pedig a vezető tisztségviselők fogják viselni a
felelősséget, méghozzá igen szigorú szabályok szerint. 9
Mindebből az következik, hogy a társaság legfőbb szerve jelenti az irányítás, míg – nevéből is
következően – az ügyvezetés a vezetés szintjét a szervezeten belül. Ennek azért van nagy
jelentősége, mert az irányelv hatálya alá tartozó közösségi szintű vállalkozások és
vállalkozáscsoportok méretéből, illetve határon átnyúló tevékenységéből fakadóan a legfőbb
szerv összehívása, valamint tárgyalások lefolytatása a munkavállalókkal nehézkes, már-már
lehetetlen volna. Éppen ezért a munkavállalók informálása, valamint a velük folytatott
konzultáció a menedzsment, vagyis a vezető tisztségviselők feladatai közé tartozik, hisz a
legfőbb szervben helyet foglaló tagok óriási létszámával ellentétben az ügyvezetést általában
csupán néhány vezető tisztségviselő látja el, s így eljárásuk hatékonyabb, reakcióidejük
rövidebb. Egyébiránt a társaság tulajdonosai éppen azért alkalmazzák a vezető
tisztségviselőket, hogy helyettük lássák el a társaság napi irányításába tartozó feladatokat. Az
EÜT létrehozására, illetve a munkavállalókkal kapcsolatos tájékoztatási és konzultációs
eljárások vonatkozásában, az azokkal kapcsolatos feltételek kialakításában tehát mindenképpen
a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok központi vezetése lesz kompetens.
Az irányelv ugyan központi irányításról beszél, s így a fentiekből következően azt
gondolhatnánk, hogy a jogalkotó a vállalkozások tulajdonosaira kívánja ruházni az EÜT
működésével kapcsolatos feladatokat, s hogy az Euüt. nincs összhangban az irányelvvel.
Azonban ha megvizsgáljuk az irányelv angol és francia szövegváltozatát, akkor az látható, hogy
az a „central management”, illetve a „direction centrale” elnevezéseket használja, amelyek
egyértelműen központi vezetésként fordítandók.10
Ebből az következik, hogy minden valószínűség szerint az irányelv magyar nyelvű
szövegváltozata hibás e vonatkozásban. Érdekes módon ez nem befolyásolta a hazai jogalkotót
az Euüt. megalkotásakor, mivel már a törvény eredeti változata is a helyes kifejezést alkalmazta,
s ezt nem módosította a 2009-es irányelv implementálásával sem. A fogalmi eltérések kapcsán
megfogalmazott rövid bevezetőben ezért is szerepelt az a megfogalmazás, hogy van olyan
törvényi definíció, amely első ránézésre nem felel meg az irányelvnek: bár az irányelv magyar
szövegével nincs összhangban a központi vezetés kifejezés, ám ez nem a jogalkotó
mulasztásának tudható be. Éppen ellenkezőleg, az uniós jogalkotó céljának megfelelően került
megszövegezésre a törvény ezen a ponton.

A jó menedzsment titka – http://munkaugyilevelek.hu/1998/05/a-jo-menedzsment-titka/ (Letöltve: 2013.
december 28.).
7
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 19. § (3) bek.
8
Gt. 21. § (1) bek.
9
Gt. 30. § (1)-(6) bek.
10
Angol változat: 'central management' means the central management of the Community-scale undertaking or, in
the case of a Community-scale group of undertakings, of the controlling undertaking.
Francia változat: «direction centrale»: la direction centrale de l'entreprise de dimension communautaire ou, dans
le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, de l'entreprise qui exerce le contrôle.
6
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II.2. A munkavállalók képviselői
A munkavállalókkal folytatott konzultációs eljárás, illetve EÜT létrehozására irányuló
tárgyalások egyik alanyaként a központi vezetés, másik fontos szereplőjeként pedig a
munkavállalók képviselői jelennek meg. Éppen ezért szükséges annak meghatározása, hogy
pontosan mely személyek kezdeményezése esetén terheli felelősség a központi vezetést
megfelelő információs és konzultációs eljárás vagy EÜT kialakítása kapcsán.
Mivel a tagállamok szabályozása a kollektív munkajog területén igen változatos, a 2009/38/EK
irányelv nem is próbál meg egységes, az EU valamennyi tagállamában megfelelően
alkalmazható definíciót adni. Ehelyett annyit állapít meg, hogy a munkavállalók képviselőinek
kell tekinteni az irányelv rendelkezéseinek alkalmazása során a nemzeti jogban vagy
gyakorlatban meghatározott munkavállalói képviselőket.11 Hazánkban azonban, ahol a
kollektív munkajog – német mintára – duális struktúrájú, felmerül a kérdés, hogy a
szakszervezet tisztségviselőit vagy az üzemi tanácsot kell-e a munkavállalók képviselőinek
tekinteni, vagy esetleg mindkettőt. Pontosabban a vita akörül forog, hogy csak a munkavállalók
által választott üzemi tanács tekinthető-e a munkavállalók képviselőjének, vagy esetleg a
szakszervezet is e körbe tartozik.12 Az uniós jogot vizsgálva nem találunk egyértelmű választ,
különösen azért, mert a tagállamok rendkívül eltérő módon szabályozott és más-más
hagyományokkal bíró kollektív munkajogi szabályait az EU nem kívánja teljes egészében
harmonizálni, csupán közelíteni egymáshoz, amennyire feltétlenül szükséges az uniós jog
érvényesítéséhez. Ennek jegyében teret hagy az eltérő szabályozás lehetőségének, mégpedig
igen széles körben. Ez figyelhető meg a 2009/38/EK irányelvben is, amely – ahogy fentebb volt
róla szó – nem határozza meg egységesen a munkavállalók képviselőinek fogalmát, inkább ezt
a nemzeti jogra bízza.13
A magyar jogalkotó élt is ezzel a lehetőséggel, amikor a 2012. évi Mt.-t megalkotta. Érdekes
módon ugyanis az Euüt.-ben – a munkavállalók képviselői kivételével – valamennyi, a
2009/38/EK irányelvben megtalálható fogalom szerepel. Álláspontom szerint viszont az Mt. az
Euüt. háttérszabályaként alkalmazandó – az alapvető munkajogi fogalmak és elvek tekintetében
mindenképpen. Az Mt. záró rendelkezései között a munkajogi szabályok értelmezését
elősegítendő bizonyos fogalmak definiálásra kerülnek, így azt is meghatározza, hogy kik
tekinthetők a munkavállalók képviselőinek: az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott,
valamint a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője. 14 A
felsorolásból érdekes módon kimaradtak a szakszervezetek képviselői, ami igen furcsa lépés a
hazai viszonyok ismeretében: sem az üzemi tanács, sem a társasági jogban szereplő dolgozói
részvétel intézménye nem terjedt el olyan széles körben, mint a szakszervezeti képviselet, már
csak azért sem, mert üzemi tanács választására jellemzően ott kerül sor, ahol szakszervezet is
jelen van.15 Ebből következőn nagyobb arányban vannak azok a munkáltatók, ahol üzemi
tanács nem, szakszervezet viszont működik. Csakhogy a jelenleg hatályos magyar jog szerint
ezen szakszervezetek nem tekinthetők a munkavállalók képviselőinek, s ez problémát jelenthet
a jövőben – például EÜT felállítását ily módon a szakszervezet nem, csak közvetlenül a
munkavállalók kezdeményezhetik. Márpedig a közösségi szinten működő vállalkozásoknál a
2009/38/EK irányelv, 2. cikk d) pont.
12 BERCUSSON, Brian (ed.): European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2006, 285-286.
13
A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy kik lehetnek a munkavállalók
képviselői. 2009/38/EK irányelv, Preambulum (20) bek., valamint 2. cikk d) pont.
14
Mt. 294. § (1) e) pont.
15
Egy 2010-es kérdőíves felmérés szerint a megkérdezett szakszervezeti képviselők kevesebb, mint kétharmada
nyilatkozott úgy, hogy munkahelyén van üzemi tanács vagy üzemi megbízott. Ezzel szemben a megkérdezett
üzemi tanácsok és üzemi megbízottak csak harmada nyilatkozott úgy, hogy munkahelyén nincs szakszervezet.
„Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010” kutatás (Kutatásvezető: Neumann László), Budapest, 2010, 192.
11

308

309

munkavállalók nagyobb létszámban vannak jelen,16 s így nehézkes lehet álláspontjuk
kialakítása a központi vezetéssel folytatott tárgyalások során. Természetesen nincs kizárva,
hogy maguk a munkavállalók bízzák meg az adott munkahelyen jelen lévő szakszervezetet a
tárgyalások lefolytatására, ám mindenképpen könnyítene a helyzeten, ha a szakszervezet az Mt.
által is elismert képviselője lehetne a munkavállalóknak. A helyzet ugyanis a jelen formájában
rendkívül visszás: a nemzeti jog szerint a szakszervezet nem képviselheti a munkavállalókat az
EÜT létrehozása vagy a megfelelő információs és konzultációs eljárás létrehozatala során, ám
a gyakorlatban éppen a szakszervezet van nagyobb számban jelen, s így elmondható, hogy a
munkavállalók jelentős részét a szakszervezet képviseli a munkáltatókkal szemben.
A szakszervezet beillesztése a munkavállalók képviselőinek fogalma alá azért is szükséges
lenne, mert Magyarország ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 135. sz.
Egyezményét,17 amely bár a munkavállalók üzemi képviselőinek védelme és kedvezményei
vonatkozásában határozza meg, hogy kik tekinthetők a munkavállalók képviselőinek, mégis
nyilvánvalóan ez az értelmezés irányadó a munkavállalók információhoz és konzultációhoz
való jogának gyakorlására jogosultak tekintetében is. Az Egyezmény szerint a munkavállalók
képviselőinek kell tekinteni egyrészt a szakszervezeti képviselőket, akik a szakszervezet vagy
a szakszervezeti tagok által kinevezett vagy megválasztott képviselők, másrészt a
munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók által, a nemzeti jog vagy kollektív szerződés
rendelkezéseinek megfelelően szabadon választott képviselőket is. Ez utóbbinak felel meg
Magyarországon az üzemi tanács. A rendelkezésből az a következtetés vonható le, hogy
amennyiben egy adott országban (vagy egy adott munkáltatónál) nincs üzemi tanács, de van
szakszervezet, akkor ez utóbbit kell a munkavállalók képviselőjének tekinteni és vice versa. Sőt
arra az esetre, ha egy adott munkáltatónál egyszerre van jelen üzemi tanács és szakszervezet, a
jogalkotónak olyan rendelkezéseket kell alkotnia, amelyek biztosítják, hogy a választott
képviselők jelenlétét ne lehessen felhasználni az érintett szakszervezetek vagy ezek képviselői
helyzetének a gyengítésére és, hogy előmozdítsák az együttműködést az összes kapcsolódó
kérdésekben a választott képviselők és az érintett szakszervezetek, illetve ezek képviselői
között.18 Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a munkáltatónál üzemi tanács is működik, maga
a jogalkotó sem gyengítheti a szakszervezet pozícióját. Sajnálatos módon a 2012. évi Mt.
megalkotásával éppen ellenkező tendencia mutatkozik meg. 19
A fentiekből következően tehát egyértelműen azt a megközelítést kell helyesnek elfogadnunk,
amely tágan értelmezi a munkavállalók képviselőinek fogalmát, s ide sorolja mind az üzemi
tanácsot, mind a szakszervezetet.20 Ez pedig azt jelenti, a magyar szabályozás nem felel meg
EÜT létrehozására csak közösségi szinten működő vállalkozásnál van lehetőség, s az ilyen vállalkozás
fogalmából is adódik, hogy nagyobb munkavállalói létszámmal kell rendelkeznie ahhoz, hogy közösségi szinten
működőnek lehessen tekinteni: a tagállamokban legalább 1000 munkavállalót, és legalább két tagállamban
tagállamonként legalább 150 munkavállalót kell foglalkoztatnia. 2009/38/EK irányelv 2. cikk (1) a) pont, valamint
Euüt. 2. § (1) a) pont.
17
A munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi
Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXVII.
törvény. A törvény 2000. június 25.-én lépett hatályba, rendelkezéseit azonban 1973. szeptember hó 11. napjától
kell alkalmazni.
18
ILO 135. sz. Egyezmény 5. cikk.
19
A munkáltató személyében bekövetkező változás, valamint csoportos létszámcsökkentés esetén a munkáltatót
tájékoztatási és konzultációs kötelezettség már csak az üzemi tanács, ennek hiányában az érintett munkavállalók
irányában terheli, a szakszervezet minden korábbi szerepét elvesztette e két területen. Mt. 38. § (2) bek., valamint
72. § (1) bek.
20
Bercusson a munkavállalóknak az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt információhoz és konzultációhoz
való joga (27. cikk) vonatkozásában elemzi a munkavállalók képviselőinek fogalmát, s az általa e körben tett
megállapítások mindenképpen alkalmazhatók az EÜT kapcsán is, amely éppen e jog letéteményese a közösségi
szintű vállalkozásoknál. Bercusson arra az álláspontra helyezkedik, hogy – legalább – az információhoz és
konzultációhoz való jog tekintetében az üzemi tanács mellett a szakszervezetek képviselőit is a munkavállalók
képviselőinek kell tekinteni. BERCUSSON i.m. 286.
16
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sem az ország által vállalt nemzetközi kötelezettségeknek, sem a munkavállalók információhoz
és konzultációhoz való jogával kapcsolatos uniós gyakorlatnak, sőt az elmúlt húsz év hazai
gyakorlatának sem. Így aztán mindenképpen kívánatos volna, ha a jogalkotó az Mt.-t ennek
megfelelően módosítaná, akár oly módon, hogy a már meglévő definícióba „a szakszervezetek
képviselői” kitétel beillesztésre kerülne, akár pedig úgy, hogy teljes egészében törlésre kerül a
fogalom-meghatározás, s a jogalkotó a gyakorlatra, illetve a munkavállalókra bízza, hogy kit
tekintenek képviselőjüknek. Ez utóbbi esetben a munkavállalók képviselőjének fogalmába
nyilvánvaló módon az üzemi tanácson és a szakszervezeten kívül más személyek is
beletartozhatnának: például amennyiben egy vállalkozásnál nincs üzemi tanács, csak
szakszervezet, ám ez utóbbi a vállalkozásnál foglalkoztatott munkavállalók csak kis létszámát
képviseli, akkor egy olyan bizottság létrehozására volna lehetőség, amelyben a szakszervezet
képviselőin kívül helyet foglalnának azok a személyek, akiket a munkavállalók maguk közül
választanak.21
III. A szubszidiárius követelmények
A központi vezetés és a különleges tárgyaló testület együttműködésének célja egy olyan
megállapodás kötése, amelyben a felek Európai Üzemi Tanácsot vagy helyette tájékoztatási és
konzultációs eljárás(oka)t alakítanak ki. Amennyiben EÜT létrehozása mellett döntenek, akkor
elsősorban a felek állapíthatják meg az EÜT hatáskörét, összetételét, feladatait, működési
szabályait.22 Ha azonban a felek nem kívánnak külön szabályokat alkotni, akkor az irányelv I.
mellékletében található, és a tagállamok által a nemzeti jogba megfelelően átültetett ún.
szubszidiárius (másodlagos) követelményeket kell alkalmazni.23 Ezen szabályoknak a magyar
jogba való implementálása alapvetően megfelelően történt, ám az Euüt. néhány ponton mégis
olyan eltérést tartalmaz, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az egyik problémakör
az EÜT tagjainak jelölésére jogosultakat érinti, míg a másik a munkavállalók képviselőit
megillető munkajogi védelem szabályait.
III.1. Az EÜT tagjainak jelölésére jogosultak
A szubszidiárius követelmények szerint az EÜT a közösségi szintű vállalkozások vagy
közösségi szintű vállalkozáscsoportok munkavállalóiból áll, akiket a munkavállalók képviselői,
illetve ezek hiányában maguk a munkavállalók választanak meg vagy neveznek ki, a nemzeti
joggal vagy gyakorlattal összhangban.24 Az EÜT tagjainak megválasztására tehát elsősorban a
munkavállalók képviselői jogosultak. Az azzal kapcsolatos problémát, hogy kik tekinthetők a
munkavállalók képviselőinek, fentebb vázoltam. Érdekes módon bár üzemi szinten a jogalkotó
lehetőséget ad a szakszervezetnek arra, hogy az üzemi tanács megválasztása során jelöltet
A régi Mt. a csoportos létszámcsökkentés vonatkozásában tartalmazott egy hasonló rendelkezést, ahol üzemi
tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből
létrehozott bizottságot kellett a munkavállalók képviselőinek tekinteni. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény 94/B. § (1) bek.
22
2009/38/EK irányelv, 5. cikk (3) bek.
23
A központi vezetés és a különleges tanácsadó testület ilyen irányú döntésén túl akkor is a szubszidiárius
követelményeket kell alkalmazni az EÜT működésére,
 ha a munkavállalók vagy képviselőik EÜT létrehozása vagy információt és konzultációt szolgáló eljárás
kialakítása céljából indítványt nyújtanak be a központi vezetéshez, amely a tárgyalások megkezdését a kérést
követő hat hónapon belül elutasítja, valamint
 ha e kérés időpontjától számított három év elteltével nem tudnak megállapodásra jutni, és a különleges
tárgyaló testület nem dönt úgy, hogy nem kezdi meg a tárgyalásokat, vagy hogy a már megkezdett
tárgyalásokat beszünteti, s ezzel a megállapodás megkötését célzó eljárást megszünteti. (Irányelv 7. cikk (1)
bek.).
24
2009/38/EK irányelv, I. melléklet, 1. pont b) pont.
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állítson, az EÜT létrehozásában nem biztosít számára ilyen lehetőséget. Elsődlegesen az üzemi
tanács, illetve a központi üzemi tanács jogosult az EÜT tagjainak jelölésére, s csak üzemi tanács
hiányában van arra lehetőség, hogy az adott vállalkozás vagy telephely munkavállalóinak
képviselője a jelölő gyűlésen az üzemi tanács, illetve központi üzemi tanács tagjaként jelenjen
meg, és képviselhesse az általa reprezentált munkavállalók álláspontját a jelöltek személyét
tekintve. Csakhogy itt ismét előkerül az Mt. korábban már említett definíciója, amely szerint a
szakszervezet nem tekinthető a munkavállalók képviselőjének, s ez azt jelenti, hogy az EÜT
megválasztásában tulajdonképpen a szakszervezetek nem vehetnek részt. Amennyiben pedig
egy vállalkozás telephelyén nincs üzemi tanács, de van szakszervezet, ám az a jogszabályi
rendelkezésből fakadóan nem képviselheti a munkavállalókat a választási eljárásban, akkor
jogosultak-e egyáltalán a munkavállalók maguk közül egy képviselőt választani, s azt a
személyt delegálni a jelölő gyűlésbe? Ez a kérdés, s az arra adandó válasz már csak azért is
nagy jelentőséggel bír, mivel az irányelv a szubszidiárius követelmények között nem ismétli
meg azt a rendelkezést, amely az EÜT létrehozása iránt folytatott tárgyalások lefolytatása végett
felállított különleges tárgyaló testületnél szerepel, nevezetesen hogy azon munkavállalóknak,
akiknek a vállalkozásnál vagy a telephelyen – önhibájukon kívül – nincsenek munkavállalói
képviselőik, joguk van a különleges tárgyaló testületbe tagokat választani, illetve kinevezni. 25
Nyilvánvalóan méltánytalan lenne, ha a munkavállalók nem vehetnének részt a jelöltállításban
akár az általuk választott szakszervezet révén, akár közvetlenül. Ezen túlmenően nem csak
méltánytalan lenne, de sértené a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való jogát. A
jogalkotó indokolatlanul tesz különbséget az üzemi szintű és a közösségi szintű üzemi tanács
megválasztása között, legalábbis ami a jelöltállításra jogosultakat jelenti. Pedig az irányelv
rendelkezése szerint az EÜT tagjait a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban kell
megválasztani, s álláspontom szerint az üzemi szintű üzemi tanács megválasztása éppen e körbe
esik. A két üzemi tanács működését tekintve az alapvető különbség a szervezetben elfoglalt
helyükben található, ami azonban nem indokolja, hogy a szakszervezeteket, mint a
munkavállalók által választott képviselőket miért kellene kihagyni a jelöltállításból, illetve a
választási eljárásból. Az ellentmondás feloldására a legideálisabb eset az volna, ha a
munkavállalók képviselőinek Mt.-beli definíciójába a szakszervezet is bekerülne. Ennek
hiányában azonban rövidtávon az is kielégítő megoldásnak látszik, ha az Euüt. vonatkozó
rendelkezése kerül módosításra, s ily módon a szakszervezetek is jelöltállításra jogosultak
lennének az EÜT tagjainak választása során.
III.2. Az EÜT tagjainak munkajogi védelme
A munkajogi védelem funkciója abban áll, hogy általa az üzemi tanács, illetve a szakszervezet
megakadályozhat olyan munkáltatói egyoldalú intézkedéseket, amelyek kiszakíthatják az
üzemi tanácsi, illetve szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalót arról a munkahelyről,
ahol a tagsággal kapcsolatos feladatait ellátja.26 Emellett pedig nyilván azt a célt is szolgálja,
hogy az üzemi tanács, valamint a szakszervezet tagjával szemben a munkáltató ne
alkalmazhassa mintegy retorzió gyanánt például a munkaviszony felmondását, amennyiben az
nem a munkáltató számára kedvezően jár el.
A munkavállalók képviselőit e tevékenységükre tekintettel megillető védelem tekintetében az
Euüt. egy rövid, tömör rendelkezést tartalmaz, amely szerint az EÜT és a különleges tárgyaló
testület belföldön foglalkoztatott tagjának és póttagjának munkajogi védelmére az üzemi tanács
tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, 27 vagyis az Mt. lesz az irányadó.
2009/38/EK irányelv, 5. cikk (2) a) pontjának második albekezdése.
Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez. CompLex Jogtár. A munkajogi védelem
lényegét az Mt. kommentárja a szakszervezeti tisztségviselők vonatkozásában elemzi, ám ez megfelelően
alkalmazandó az üzemi tanács tekintetében.
27
Euüt. 20. § (1) bek.
25
26
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Ez a szabály teljes mértékben megfelel az irányelvben foglaltaknak, amely úgy rendelkezik,
hogy a különleges tárgyaló testület tagjai és az EÜT tagjai a feladataik gyakorlása közben
védelmet élveznek, és ugyanolyan garanciákban részesülnek, mint amelyeket alkalmazásuk
országában a hatályos nemzeti jogszabályok és gyakorlat alapján a munkavállalók képviselői
élveznek.28 Nem is volt gond ezzel az Euüt.-ben foglalt rendelkezéssel egészen addig, amíg az
új Mt. meg nem változtatta az üzemi tanács tagjainak munkajogi védelmére vonatkozó
szabályokat is.
Míg korábban az üzemi tanács valamennyi tagját védelem illette meg, addig a jelenleg hatályos
Mt. szerint már csak az üzemi tanács elnöke jogosult ilyen védelemre. 29 Nem teljesen világos,
hogy a jogalkotó miért szüntette meg az üzemi tanács tagjainak munkajogi védelmét. 30 Az a
szakirodalmi álláspont, amely a változás okát abban látja, hogy a munkajogi védelem nem az
üzemi tanács tagjának, hanem az üzemi tanács funkciójának szól, s így nem illeti meg ab ovo
az üzemi tanács valamennyi tagját, nem szolgáltat kielégítő magyarázatot. 31 Éppen
ellenkezőleg. Az üzemi tanács funkciója a munkavállalók részvételi jogának gyakorlása, vagyis
a munkáltató döntéseinek befolyásolása. Ennek során az üzemi tanács tagjai az üzemi
megállapodásban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően kialakítják magának az üzemi
tanácsnak az álláspontját a munkavállalókat érintő munkáltatói döntéssel kapcsolatban, még a
döntés meghozatala előtt. Nem ritka, hogy ezekben a kérdésekben az üzemi tanács tagjai
egymástól eltérő véleményen vannak, éppen ezért szavazás révén döntik el, hogy az üzemi
tanács, mint testület milyen álláspontot jelenítsen majd meg a munkáltatóval folytatott
tárgyaláson. A lényeg pedig éppen ebben áll: az Mt.-ben biztosított részvételi jogok, s a
tagsággal járó kötelezettségek az üzemi tanácsot, mint egészet illetik meg, illetve kötelezik,
nem pedig az egyes tagokat külön-külön. Ezért a munkajogi védelem nem csak az üzemi tanács
elnökét illeti meg, hanem annak valamennyi tagját – éppen elvégzett feladataik miatt. Már csak
azért is kívánatos volna, hogy a védelem újra valamennyi tagot megillessen, mert a munkajogi
védelem éppen azt szolgálná, hogy az üzemi tanács álláspontjának kialakításánál az üzemi
tanács tagja a munkáltatótól függetlenül, mindenféle retorziótól való félelem nélkül, az általa
képviselt munkavállalók érdekeinek megfelelően tudja döntését meghozni.
Az ILO 135. sz. Egyezményének ratifikálásából egyértelműen ilyen irányú kötelezettsége
származik a hazai jogalkotónak,32 amely bár lehetőséget ad a részes feleknek arra, hogy a
nemzeti jogalkotás révén meghatározzák, a munkavállalók képviselőinek mely típusait
kívánják munkajogi védelemben részesíteni,33 ez azonban nem eredményezheti azt, hogy a
védett körön kívül elhelyezkedő képviselők – a védelem hiánya miatt – érdekképviseleti
tevékenységükben befolyásolhatók lesznek, illetve hogy ezen tevékenységük miatt hátrány éri
őket. 34 Csakhogy a fentebb vázolt hazai szabályok éppen azt a lehetőséget teremtik meg a
2009/38/EK irányelv, 10. cikk (3) bek.
A védelem kétirányú: az üzemi tanács egyetértése szükséges az üzemi tanács elnöke munkaviszonyának a
munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint az elnök munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatásához. Mt. 260. § (3) bek.
30
A védelem megszüntetésének okáról az Mt. tervezetének részletes indokolása is hallgat. T/4786. sz.
törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről, Részletes indokolás a 260. §-hoz.
31
PÁL Lajos – LŐRINCZ György – KOZMA Anna – PETHŐ Róbert: Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata.
HVG, Budapest, 2012, 446.
32
A munkavállalók üzemi képviselőit hatékony védelemben kell részesíteni minden hátrányos intézkedés ellen,
beleértve a felmondást is, amelynek indoka az érintett munkavállaló üzemi képviselői minősége vagy ilyen jellegű
tevékenysége, szakszervezeti tagsága vagy részvétele a szakszervezet tevékenységében, feltéve, hogy
tevékenységük összhangban van a hatályos jogszabályokkal, kollektív szerződésekkel vagy egyéb, együttesen
kialakított megállapodásokkal. ILO 135. sz. Egyezmény, 1. cikk.
33
ILO 135. sz. Egyezmény, 4. cikk.
34
Az ILO 135. sz. Egyezménye úgy fogalmaz, hogy „a munkavállalók üzemi képviselőit hatékony védelemben
kell részesíteni minden hátrányos intézkedés ellen, beleértve a felmondást is, amelynek indoka az érintett
munkavállaló üzemi képviselői minősége vagy ilyen jellegű tevékenysége […] feltéve, hogy tevékenységük
28
29
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munkáltató számára, hogy az üzemi tanács egyetértése nélkül akár fel is mondhat az üzemi
tanács valamely tagjának a tagságával összefüggésben végzett tevékenysége miatt.
Természetesen ez nem jelenti, hogy a munkáltató ilyen jellegű magatartása jogkövetkezmény
nélkül maradna, hiszen a munkavállaló ebben az esetben bírósághoz fordulhat a felmondás
jogellenességének megállapítása miatt, sőt ebben az esetben kérheti a munkaviszonya
helyreállítását is.35 Az eddigiekből az következik, hogy a hatályos magyar szabályok az ILO
135. sz. Egyezményébe ütköznek azzal, 36 hogy nem részesítik az üzemi tanács valamennyi
tagját munkajogi védelemben tevékenységükre tekintettel, még azzal együtt is, hogy az Mt.
lehetővé teszi, hogy az üzemi megállapodásban a felek ettől eltérően magasabb védelmi szintet
határozzanak meg, mivel magának az Mt.-nek kellene a magasabb védelmi szintet biztosítania.
Nem ez a helyzet viszont az uniós joggal. A 2009/38/EK irányelv úgy fogalmaz, hogy az EÜT
tagjait feladataik gyakorlása közben védelem illeti meg. 37 Nem az EÜT elnökét, nem egyes
tagjait, hanem valamennyi tagját védelemben kell részesíteni – éppen az EÜT keretében végzett
feladataikra tekintettel. Csakhogy az irányelv nem csak erről rendelkezik, hanem azt is előírja,
hogy az EÜT tagjait ugyanolyan garanciákban kell részesíteni, mint amelyeket alkalmazásuk
országában a hatályos nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat alapján a munkavállalók
képviselői élveznek.38 A magyar szabályok szerint tehát csak az EÜT elnökét illeti meg
munkajogi védelem. Az uniós jog tehát lehetőséget biztosít arra, hogy egyazon EÜT-on belül
az egyes tagok eltérő védelemben részesüljenek attól függően, hogy mely tagállamban
foglalkoztatják őket. Az irányelv azonban meghatározza a védelem minimális szintjét, amelyet
minden tagállamnak biztosítania kell: a munkavállalók képviselőit 39 tevékenységük jogszerű
ellátása miatt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti, valamint megfelelő
védelemben (adequate protection) kell részesülniük elbocsátás esetén és egyéb szankciókkal
szemben.40
Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció
általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv is megfelelő védelemről beszél a
munkavállalók képviselőinek védelme kapcsán. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók
képviselőit hatékony védelemben kell részesíteni a megbízatásuk teljesítése miatt ez idő alatt,
továbbá annak lejártát követően velük szemben alkalmazott esetleges hátrányos vagy
diszkriminatív intézkedésekkel szemben, különösen ezen minőségükön vagy a munkavállalók
képviselőiként kifejtett tevékenységükön alapuló felmondás esetén. 41 Az Európai Unió
Bírósága (EUB) egyik ítéletében úgy foglalt állást, hogy nem következik a 2002/12/EK irányelv
„szövegéből és szelleméből, hogy az általa megállapított követelmények teljesítéséhez
feltétlenül magasabb szintű felmondási védelmet kell biztosítani a munkavállalók
képviselőinek”,42 tehát a munkáltató felmondása esetén nem illeti meg őket olyan védelem,
mint amit az Mt. biztosít az üzemi tanács elnökének, illetve a szakszervezet tisztségviselőinek.
Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne lenne eszközük arra az esetre, ha a munkáltató
tevékenységükre tekintettel mondana fel nekik. E körben a munkajogi védelem minimális
összhangban van a hatályos jogszabályokkal, kollektív szerződésekkel vagy egyéb, együttesen kialakított
megállapodásokkal. ILO 135. sz. Egyezmény, 1. cikk.
35
Mt. 83. § d) pont.
36
BÍRÓ Noémi – NÁDAS György – NÁDASNÉ RAB Henriett – SIPKA Péter – ZACCARIA Márton Leó: A munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Opten, 2012, Magyarázat az Mt. 260. §-hoz.
37
2009/38/EK irányelv, 10. cikk (3) bek.
38
Uo.
39
Az EÜT tagjain kívül védelem illeti meg a különleges tárgyaló testület tagjait is, valamint amennyiben EÜT
helyett megfelelő tájékoztatási és konzultációs eljárás kerül kialakításra, akkor az ezen eljárásban részt vevő
munkavállalói képviselőket.
40
2009/38/EK irányelv, Preambulum (34) bek.
41
Yves Bot főtanácsnok indítványa a C-405/08. sz. Ingeniørforeningen i Danmark kontra Dansk
Arbejdsgiverforening ügyben, 50. pont.
42
C-405/08. sz. Ingeniørforeningen i Danmark kontra Dansk Arbejdsgiverforening, az ítélet 50. pontja.
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szintje a következő: lehetővé kell tenni, hogy közigazgatási vagy bírósági eljárásban, vagy akár
szakmai egyeztető mechanizmusok útján a munkavállalók azon képviselői, akiknek a
munkáltató felmondott, felülvizsgáltathassák a felmondás okait, s ha bebizonyosodik, hogy a
felmondásra képviseleti tevékenységének kifejtésével összefüggő okból került sor, a
munkáltató ezen magatartását megfelelő, azaz eredményes, arányos és elrettentő szankcióval
kell sújtani.43
Ha a fenti uniós szabályok oldaláról vizsgáljuk a hatályos magyar szabályokat, akkor azok
megfelelőnek tekinthetők, mivel a munkáltató felmondása esetén nem csak a munkaviszony
jogellenes megszüntetésével összefüggésben keletkezett kár megtérítését követelheti az a
munkavállalói képviselő, akinek a munkáltató felmondott, hanem kivételesen a munkaviszony
helyreállítását is.44 Sőt, még az is megfelel az uniós jognak, hogy az üzemi tanács esetében
kizárólag annak elnöke részesül munkajogi védelemben, mivel az EUB szerint a megfelelő
védelem körében a 2002/12/EK irányelv nem követeli meg az irányelv szabályait átültető
jogszabálytól, hogy azonos védelmet biztosítson a munkavállalók képviselőinek. 45 Csakhogy
nem elég az uniós jognak való megfelelni, ezzel ugyanis a fentebb vázolt nemzetközi
kötelezettséget, amely a vonatkozó ILO egyezmény ratifikálásából fakadóan terheli hazánkat,
nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Márpedig ezt minél hamarabb orvosolni szükséges.
IV. Összegzés
Az EÜT-ról szóló irányelv újragondolásával szükségessé vált az Euüt. módosítása. A törvény
már a korábbi irányelvnek is megfelelt, s a 2011-es módosítások hatályba lépésével
tulajdonképpen sikeresen ültette át a 2009/38/EK irányelvet tekintettel arra, hogy szinte
változatlanul veszi át az irányelv szabályait. Azonban a 2012. évi Mt. megalkotásával, ami
jelentősen változtatott a kollektív munkajog szabályain éppen az információhoz és
konzultációhoz való jog vonatkozásában, szükségessé vált az Euüt. szabályanyagának
megvizsgálása, hogy az Mt.-re utaló rendelkezései, illetve az alapvető munkajogi fogalmak
tekintetében még mindig megfelel-e az uniós jognak. A válasz nem minden esetben egyértelmű:
egyes rendelkezések bár visszalépésnek tekinthetők a korábbiakhoz képest, még mindig
összhangban vannak az irányelvben foglaltakkal – csakhogy ezzel párhuzamosan a vonatkozó
ILO egyezményből fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget a hazai jogalkotó. Ezt láthattuk
a munkavállalók képviselőinek munkajogi védelme kapcsán. Ezért szükséges vagy az Euüt., de
inkább az Mt. vonatkozó rendelkezéseinek módosítása akként, hogy annak révén mindkét
törvény megfeleljen a nemzetközi munkajognak és az uniós jognak egyaránt.
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Dorka Dóra1: Új alapelvek a hazai közszolgálati jogviszonyban?
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Nádas György egyetemi docens
Bevezető gondolatok
Az új közszolgálati törvény beemelte a jognyilatkozatokra és a megállapodásokra, illetve az
érvénytelenségre vonatkozó szabályokat. A hazai közszolgálat történetében a megállapodás és
az érvénytelenség intézménye e törvény hatályba lépéséig a közszolgálat égisze alatt expressis
verbis soha nem nyert jogi szabályozást. Jelenleg ezen intézményeket a törvény a közös
követelmények között, az általános magatartási szabályokkal együtt szabályozza. A jogalkotó
e jogtechnikai megoldással voltaképpen alapelvi szintre emelte a jognyilatkozatokra és az
érvénytelenségre vonatkozó rendelkezéseket, amely jól tükrözi a közszolgálati jogviszonyban
betöltött hangsúlyos szerepüket. Tanulmányomban arra fókuszálok, hogy e két intézmény
mennyiben érhető tetten a közszolgálati jogviszonyban és ez mennyiben elegendő a
létjogosultságuk alátámasztására. Ezen túlmenően azzal foglalkozom, hogy az alapvetően
polgári jogi intézménynek tekinthető megállapodás és érvénytelenség megjelenése milyen
következményekkel járhat a közszolgálati jogviszonyban.
Közjog kontra kógencia
A közszolgálati jogviszony jelenleg szigorúan az állam egyoldalú aktusával jön létre, amely azt
hivatott kifejezésre juttatni, hogy a szolgálatvállalás nem mellérendelt felek szabad
megállapodásának tárgya, hanem amelynek tartalmát jogszabály szigorúan meghatározza. A
jogalkotó 2010-ben a központi közigazgatásban foglalkoztatottakat kiemelte és megalkotta a
kormánytisztviselői törvényt, amely hasonló koncepción alapult és ezt az álláspontot tükrözi a
hatályos közszolgálati törvény is. A kinevezés intézménye mögött meghúzódó indok abban
rejlik, hogy ez egy olyan közjogi aktus, melynek keretében a tisztviselő nem pusztán munkát
végez, hanem szolgálatot teljesít a köz érdekében, a köz szolgálatára, szemben az alapvetően
magánjogias természetű munkaszerződés keretében dolgozó munkavállalóval szemben. Ez az
elvárás nem pusztán a kinevezésből, hanem direkt módon a törvényben elsőként
megfogalmazott általános magatartási követelményből is következik, amely szerint a
„kormányzati szolgálati jogviszonyban és a közszolgálati jogviszonyban (a továbbiakban
együtt: közszolgálat) a köz szolgálatának elsődlegessége alapján és a jó közigazgatásba vetett
társadalmi bizalom fenntartásának szem előtt tartásával kell eljárni.” (Kttv. 9. § (1) A hazai
közszolgálat története azt mutatja, hogy a közszolgálati jogviszony gyakorlatilag töretlenül –
nem számítva a szocialista érát - mindig kinevezéssel jött létre. A kinevezéstől eltérő, azaz
szerződéssel történő foglalkoztatás gondolata azonban megjelent egy 2006-os minisztériumi
munkaanyagban. A munkaanyag a tisztviselők foglalkoztatását úgy képzelte el, hogy a
közszolgálati jogviszony és a munkaviszony elemeit ötvözve határozza meg a tartalmát. Úgy
vélem, hogy a szerződéssel történő foglalkoztatás és a szerződés térhódítása jelentős hátránnyal
járhat a közszolgálati jogviszonyban. A szerződés intézménye határozottan megtöri a
tisztviselői jogviszony speciális közjogi jellegét és a magánjog irányába tolja a jogviszonyt.
Ennek egyszerű magyarázata a szerződés lényegében ragadható meg, amely két vagy több
személy kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozata, amelynek
tartalmát a felek szabadon határozhatják meg. Meghatározó alapelve a felek egyenlősége,
ugyanis egymás mellé rendelt felek között jön létre. A közszolgálati jogviszonyában a
tisztviselő és a vele megállapodást/szerződést kötő munkáltató szigorúan hierarchizált
viszonyban áll, ezáltal kizárt a felek egyenlőségének elve. A szerződés beemelése ellen szóló
1

A tanulmány a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0024 számú pályázat keretében készült.
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legfőbb érv az, hogy a hazai tradicionálisan karrierrendszerű közszolgálat történeti útját
tekintve fogalmilag kizártnak tartom a magánjog betörését ebbe a jogviszonyba. A szerződés
tartalmát a magánjog világában a felek szabadon határozhatják meg. Ez a közszolgálati
jogviszonyban nehezen lenne elképzelhető, itt a felek a megállapodás/szerződés tartalmát nem
határozhatják meg szabadon, hiszen a közszolgálati törvény szigorú feltételrendszert állít fel,
amelytől eltérni nem lehet. A jogszabály ezt úgy fogalmazza meg, hogy „E törvény
rendelkezéseitől csak abban az esetben lehet eltérni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi”.
(Kttv. 9. § (4) Ebben a passzusban a Kttv. kógens jellege mutatkozik meg, azaz a
rendelkezésektől sem a tisztviselő előnyére, sem pedig hátrányára nem lehet eltérni. A Kttv.
rendelkezéseitől kizárólag akkor térhetnek el a felek, ha a törvény kifejezetten megengedi, és
akkor is csak annyiban, amennyiben a törvény lehetővé teszi. 2 Az érvénytelenség intézménye
itt értelmet nyer, hiszen a kógenciával ellentétes rendelkezés semmis, és a semmisség
jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
Megállapítottam, hogy a tisztviselő szerződéssel történő foglalkoztatása a közszolgálati
jogviszonyt magánjogi vonással ruházza fel. Azonban nemcsak hazánkban fedezhetők fel ilyen
irányú törekvések, hanem más államok közszolgálati szabályozása is mutat hasonló
intézkedéseket. Németországban és Ausztriában a „Beamtenrecht” azzal valósítja meg a
költségcsökkentést, hogy jogszabály módosítással szűkíti a hivatalnoknak minősülők körét az
újonnan belépők esetében, továbbá lehetővé teszi egyes, korábban csak kinevezéssel betölthető
közhivatalnoki állások munkaszerződéssel történő betöltését is. Hollandiában az Ambtenari
Wet értelmében a közszolgát először határozott idejű szerződéssel alkalmazzák és amennyiben
„bevált”, úgy határozatlan időre kinevezik. Úgy vélem, hogy a magánjog megjelenése a
közszolgálatban olyan folyamatot indít el, amely nem pusztán teoretikus értelemben töri meg a
közszolgálati jogviszony közjogi jellegét, hanem gyakorlati értelmet is nyer. Ezt jól mutatja a
holland példa, ahol a szerződéssel történő foglalkoztatáson túlmenően az állami költségvetés a
kiadások csökkentése érdekében a köztisztviselők munkában töltött idejét csökkentette. E
magánjogiasodás egyértelműen negatív hatása a kiszámíthatatlanabbá és bizonytalanabbá váló
közszolgálati életpályában ragadható meg. Ugyanakkor a kialakult gazdasági világválság
fényében elgondolkodtató, hogy a közjog kontra magánjog harcában mennyire fontos
ragaszkodni a karrierrendszerű közszolgálati életpálya megtartásához, ha ez kevésbé rugalmas
foglalkoztatást tud megvalósítani. Ezek a törekvések jól mutatják a közszolgálati jog bizonyos
mértékű közeledését a munkajoghoz, amely hazánkban már felvetette a közszolgálat
szabályainak Mt.-be bevihető voltát oly módon, hogy az Mt. egyes címein belül külön alcímek
rendeznék a közszolgálat speciális szabályait. 3
Nem csak hazánkban, hanem más államokban is megfigyelhető, hogy igyekeznek a
közszolgálatot a versenyszférához közelíteni. Németországban a közalkalmazotti jogviszony az
1948-as közalkalmazotti törvény fényében magánjogi jogviszony, amely magánjogi szerződés
kötésén alapszik. A törvény voltaképpen egy szerződés sablon, és mint ilyen, tartalmazza a
jogviszony minimumstandardjeit. Fontos megjegyezni, hogy a közalkalmazottak nem hatósági
feladatokat látnak el és nem közhatalmi jogkört gyakorolnak. A köztisztviselők azonban a
német Alaptörvény 33. cikk 4. bekezdése értelmében „A közhatalmi hatáskörök gyakorlását
állandó feladatként általában olyan közszolgálati dolgozókra kell ruházni, akik közjogi
szolgálati és hűségviszonyban állnak".
E magánjogias törekvések ezekben az államokban a részmunkaidős foglalkoztatás terjedésében
is megmutatkoznak. Németországban egyre elterjedtebb a közszolgálati tisztviselők határozott

HAZAFI Zoltán (szerk.): A közszolgálati tisztviselői törvény magyarázata, Budapest, 2012, 57.
PRUGBERGERTamás: A közszolgálati jog liberalizációja és munkajogba olvasztása, Valóság, 2008. december LI.
évfolyam, 12. szám. http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=846&lap=0, letöltve: 2012.
január 11.
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idejű és részmunkaidős munkaszerződéssel történő foglalkoztatása.4 Németországban ezen
kívül e foglalkoztatásnak van egy különleges, erősen szociális jellegű funkciója, amely abban
mutatkozik meg, hogy akik szolgálati kötelezettségeiket már nem képesek teljes terjedelemben
teljesíteni, de legalább a főmunkaidő felében tudnak dolgozni, azok 1999-től részmunkaidős
foglalkoztatásban vehetnek részt. Ennek az a pozitív következménye az, hogy a tisztviselő a
képességeinek megfelelő időben végez munkát, ugyanakkor azzal a negatív hatással is jár, hogy
a csökkentett munkaidővel arányosan kevesebb illetményt kap. Magyarország
közszolgálatában is megjelent a részmunkaidős foglalkozatás, azonban speciális jellegűnek
tekinthető, hiszen voltaképpen a tisztviselő egyoldalú jognyilatkozataként értelmezhető. „A
teljes munkaidőben foglalkoztatott kormánytisztviselő írásbeli kérelmére a munkáltató köteles
a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a kormánytisztviselő a kérelem
benyújtásakor… fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe” (Kttv. 50. §) a gyermek gondozása
céljából. A közszolgálati tisztviselő legfeljebb a gyermeke három éves koráig alkalmazható e
foglalkoztatási formában, amennyiben fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. A heti húsz
óra munkaidő törvényi meghatározása nem kógens rendelkezés, hiszen a magyarázat rámutat
arra, hogy amennyiben a felek meg tudnak állapodni, akkor eltérően is meghatározhatják a
részmunkaidő mértékét. A húsz óra egységes meghatározása mögött az a jogalkotói szándék
húzódik meg, hogy a munkáltató által valamennyi tisztviselőre megállapított munkaidőbeosztást ne borítsa fel, ezáltal a munkáltatónak a lehető legkisebb mértékű adminisztrációt
okozza.5 Egyes álláspontok szerint a lazuló társadalmi viszonyok és instabil gazdasági helyzet
miatt lazultak az alkalmazás feltételei, amelyek a szerződések, a részmunkaidő és a
távmunkavégzés terjedésében öltenek testet.6 Az bizonyos, hogy a nehéz gazdasági helyzet
hozzájárult a részmunkaidős foglalkoztatás terjedésében, hiszen a rugalmas és költségtakarékos
foglalkoztatás eszméjét jól szolgálja.
A közszolgálati jogszabály kifejezetten engedi a szerződéskötést abban az esetben, ha a
tisztviselő tanulmányokat folytat, nevezetesen tanulmányi szerződésként nevesítve. A törvény
magyarázata a közigazgatási szerv szakemberszükségleteinek biztosítása végett szabályozza
ezt a szerződéstípust. A Kttv. a Munka Törvénykönyvének szabályait alapul véve rendkívül
részletesen fejti ki a tanulmányi szerződés fogalmát, a kötelező tartalmi elemeit illetve az
eseteit. A munkáltató és a tisztviselő főkötelezettsége a törvényi fogalomban tetten érhető: a
„tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a
kormánytisztviselő pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat
folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfeljebb
öt éven - keresztül kormányzati szolgálati jogviszonyát lemondással nem szünteti meg.”(Kttv.
82. §) A törvény garanciális jelleggel kizárja a tanulmányi szerződés megkötését
kedvezmények biztosítására, valamint akkor, ha a munkáltató kötelezi a tisztviselőt
tanulmányok folytatására. Ennek az a jogpolitikai indoka, hogy a képesítési jogszabályban
meghatározott szakképesítés megszerzése érdekében a munkáltató nem köthet szerződést a
tisztviselővel, hanem köteleznie kell az adott szakképesítés megszerzésére. Ha alaposan
megvizsgáljuk a törvényt, akkor azt látjuk, hogy a tisztviselőnek kötelezettsége a folyamatos
képzésben történő részvétel, ezért ebből az aspektusból nem annyira magánjogias vonású a
tanulmányi szerződés.7 E körben egy újabb magánjogi intézmény mutatható ki, jelesül a
clausula rebus sic stantibus. A szerződést mindkét fél felmondhatja, ha a megállapodás
megkötését követően a körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a
szerződés teljesítését lehetetlenné tenné vagy annak teljesítése aránytalan sérelemmel járna. Ez
BALÁZS István: Nemzetközi tendenciák a közszolgálat fejlődésében, Új Magyar Közigazgatás, 2009. II. évf. 3.
szám, 6 – 12.
5
HAZAFI_ i.m. 116.
6
VESZPRÉMI Bernadett: Felelősség a közigazgatásban, avagy milyen eszközökkel alakítható ki a közszolgálat
felelősségtudata? Új magyar közigazgatás, 2011. 4. évfolyam, 1. szám, 14-22.
7
HAZAFI: i.m. 179.
4
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azonban olyan jellegű rendelkezés, amelytől nem lehet elzárni a feleket egy alapvetően
magánjogi természetű szerződés megkötésekor.
Megállapodásként érhető tetten a hazai közszolgálati törvényben az, amikor az
„államigazgatási szerv, a kormánytisztviselő és egy másik államigazgatási szerv megállapodhat
a kormánytisztviselőnek a másik államigazgatási szervhez történő határozott idejű
áthelyezésében.” Ebben az esetben a tisztviselő és a munkáltatója megállapodnak, hogy a
tisztviselő egy másik szervnél fog szolgálatot teljesíteni. A megállapodás gyakorlatilag a
tisztviselő munkavégzési helyére és a munkavégzés időtartamára korlátozódik, hiszen a
tisztviselőt továbbra is a kinevezése és a tisztviselői jogviszony tartalmát meghatározó
közszolgálati tisztviselői törvény köti. Erre enged következtetni az a rendelkezés, amely szerint
az áthelyezés „a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem érinti… az áthelyezés időtartama alatt
a kormánytisztviselő a kirendelés időpontjában érvényes illetményére jogosult, de ha a
kirendelés helye szerinti államigazgatási szervnél kedvezőbb illetményre lenne jogosult, akkor
illetményét ennek megfelelően kell megállapítani” (Kttv. 53. § (3) Ehhez hasonló megállapodás
jöhet létre abból a célból, hogy a tisztviselő az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által
finanszírozott fejlesztési program keretében szakértői tevékenységet lásson el. (Kttv. 57. §)
Speciális típusa az áthelyezésnek az, amikor a tisztviselő végleges jelleggel kerül át egy másik
államigazgatási szervhez, ugyanis ennek következménye a tisztviselői jogviszony megszűnése
az első szervnél. (Kttv. 59. (1) A tisztviselő jogviszonyának tartalmát ebben az esetben is a
törvény szigorúan meghatározza, így nem képezheti szabad megállapodás tárgyát.
Speciálisan nem megállapodás formáját ölti, hanem az adott intézmény tekintetében a
jogszabály lehetőséget teremt, hogy a felek eltérően megállapodjanak. Ezekben az esetekben a
közszolgálati törvény diszpozitív jellege érhető tetten, amely a tanulmányom témájához
szorosan kapcsolódik. Utaltam arra, hogy a törvény alapvetően kógencián alapul, ugyanakkor
számos esetben enged eltérést. „A három hónapnál rövidebb idejű kinevezés esetén a felek
megállapodhatnak a próbaidő kikötéséről azzal, hogy a próbaidő legfeljebb a határozott idejű
kinevezés időtartamának a fele lehet.”. (Kttv. 46. § (4) „A munkáltató a felek megállapodása
alapján a napi munkaidőt legfeljebb két részletben is beoszthatja.” (osztott napi munkaidő).
(Kttv 92. § (8) „Nem minősül rendkívüli munkaidőnek, ha a kormánytisztviselő az engedélyezett
távollét idejét a munkáltatóval történt megállapodás alapján ledolgozza.” (Kttv 96. § (3) „A
kormánytisztviselőt, ha a munkáltató engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett
munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.” (Kttv. 144. § (2)
A megállapodások mellett számos esetet találunk egyoldalú jognyilatkozatra a hazai
közszolgálatban. Úgy vélem, hogy közszolgálatban az egyoldalú jognyilatkozatok a
megállapodásokhoz képest jóval szignifikánsabb szerepet töltenek be, amelyet jól mutat a
munkáltató igen széleskörű diszkrecionális jogköre. Ez jól következik az alapvetően
hierarchizált jogviszonyból és az új közszolgálati törvény szellemiségéből. (pl.: lojalitás elve,
stb.) Kötelemfakasztó egyoldalú jognyilatkozat például a felmentés, amelyek a másik fél
elfogadásától függetlenül joghatás váltanak ki. A munkáltató a közszolgálati jogviszony
teljesítése körében számos esetben tehet egyoldalú jognyilatkozatot, nevezetesen a munkaidőbeosztása, munkarend meghatározása, a szabadság kiadása vagy az utasítások tekintetében.8
Közép-Kelet- és Dél-Európai államok közszolgálati törvényei kevés esetben adnak lehetőséget
megállapodás megkötésére. Csehországban a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben igen
csekély a megállapodások relevanciája, jelesül a jogviszony közös megegyezésessel történő
megszüntetésében és a külföldre történő kiküldésben érhető tetten, továbbá létezik kollektív
megállapodás. (Act of April 26, 2002) Szlovákiában a megállapodásokat az áthelyezésnél
alkalmazzák, illetve kollektív megállapodás határozza meg a munkaidő beosztást. (Act of 2
July 2001, 67. Cikk) Lengyelország közszolgálatában ún. civil service corps-ok léteznek,
akiknek az egyik része a Civil Service employees, másik része pedig a Civil Servants. A Civil
8

HAZAFI: i.m. 77.
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Service employee-val egyéni munkaszerződést kötnek első alkalommal tizenkét hónapra, ezen
túlmenően gyakorlatilag nem léteznek megállapodások. (The Law on Civil Service, of 18
december, 1998 35. Cikk 3. bekezdés) Romániában megállapodás megkötésére kizárólag a
tisztviselő áthelyezésekor kerül sor. Szerbiában másik állami szervhez történő ideiglenes
áthelyezés megállapodás történik alapján. (Law no. 188/1999. 95. Cikk) Ha a köztisztviselő
állami szervnek okoz kárt, akkor a jogszabály megengedi, hogy a Manager és a köztisztviselő
írásban megállapodjon a kár összegéről, a fizetés módjáról; egyebekben ez a megállapodás
végrehajtható. Ugyanilyen típusú megállapodást köthet a Manager (voltaképpen munkáltató)
és a köztisztviselő, amennyiben a Szerb Köztársaság kártérítési felelőssége áll fenn a
köztisztviselővel szemben. (Law on Civil Cervants, no. 79/05. 122 – 125. Cikk) Macedóniában
a közszolgálati törvényben gyakorlatilag semmilyen megállapodás megkötését nem engedi.
Summa summarum
A megállapodások és az érvénytelenség intézménye alapvetően a magánjog attribútuma, így
első olvasatra idegennek tűnnek a közszolgálat világában. A törvény különösen nagy hangsúlyt
fektet a megállapodások és az érvénytelenség (semmisség valamint megtámadhatóság) illetve
a feltételtűzés szabályainak kifejtésére. Ennek valódi indokát az tárja fel, hogy alaposabban
megvizsgáltam ezeket a rendelkezéseket és felmutatattam azokat az eseteket, amikor a
közszolgálati jogviszonyban megállapodás megkötésére kerül sor. Jól látható, hogy a vizsgált
államokban, miként a hazai közszolgálatban is, elenyésző mértékben találunk példát
megállapodás megkötésére. Jellemzően ilyenként fordul elő a tanulmányi szerződés megkötése,
a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése, részmunkaidős kikötés vagy az
áthelyezésben történő megállapodás. Ez a vizsgálat rámutatott arra, hogy a megállapodások
részletes szabályozása csak kis mértékben indokolt a közszolgálati törvényben.
Igen neuralgikus pontja a törvénynek az, hogy a megállapodás és az érvénytelenség
intézményének beemelése nem ingatja-e meg e jogviszony közjogi jellegét és nem kölcsönöze neki magánjogias jelleget. Valamennyi megállapodásról egyformán elmondható, hogy nem
magánjogi értelemben vett megállapodásokat illetőleg szerződéseket takarnak, hanem
speciálisan a közszolgálati jogviszonyhoz igazodó intézményként manifesztálódnak. Ezt
támasztotta alá az, hogy a közszolgálati jogviszonyban tartalmukat és funkciójukat tekintve
kötött megállapodások léteznek, míg a magánszférában a gazdasági élethez igazodó
megállapodásokat kötnek és nem mellérendelt felek megállapodásaként jelennek meg.
Következésképpen a közszolgálati jogviszonyban meghatározott megállapodások a magánjogi
megállapodásokra és szerződésekre jellemző jegyekkel nem rendelkeznek.
A megállapodás mellett az érvénytelenség intézménye vetette fel azt a kérdést, hogy mennyire
indokolt a közszolgálati jogviszonyban szabályozni. Kimutattam, hogy a megállapodások
mellett számos egyoldalú jognyilatkozatot találunk, nevezetesen a munkaidő és a szabadság
kiadása körében, amelyek jobban beleilleszthetőek a közjogiasabb vonású közszolgálat
világába. Mind a megállapodások, mind az egyoldalú jognyilatkozatok körében előfordulhat az
érvénytelenség, amelyre történő hivatkozástól nem lehet elzárni a tisztviselőt. Hovatovább, az
érvénytelenség intézménye korábban is alkalmazandó volt a közszolgálat világában oly módon,
hogy a Munka Törvénykönyvének ide vonatkozó szabályait kellett alkalmazni.
Következésképpen a közszolgálati törvénybe történő beemelés pozitív módon nagyobb
távolságot eredményezett a közszolgálati és a munka törvénykönyve között. Mindezekre
tekintettel indokoltnak tartom az érvénytelenség részletes szabályozását a közszolgálatban,
ugyanakkor aggályos, hogy az indokolás a megállapodás és az érvénytelenség körében
meglehetősen sokat hivatkozik a Ptk. alapján jól kialakult joggyakorlathoz, amely felveti egyéb
magánjogi vonású rendelkezések bevitelének lehetőségét.
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Hrecska Renáta: Jogalkalmazás az adminisztratív bíróságok gyakorlatában
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola
Témavezetők: Prof. Dr. Kovács Péter egyetemi tanár, Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus
I. Az adminisztratív bíróságok fogalma
Adminisztratív bíróságoknak nevezzük azokat a fórumokat, amelyek a nemzetközi
szervezeteknél foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztviselők munkajogi vitáit hivatott
elbírálni. Szinte minden nemzetközi szervezet önálló törvényszékkel működik, így
megkülönböztetjük többek között az Európai Unió, az Európa Tanács, a Nemzetközi Valuta
Alap (IMF), a Világbank, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) adminisztratív
bíróságát.
II. Jogforrások
Az adminisztratív bíróságok ítélkezési gyakorlatának alapját nemzetközi jogelvek, az ún.
személyzeti szabályzatok (staff regulations) és az ítélkezési gyakorlat adja. Tekintettel arra,
hogy előbbi minden civilizált nemzet és modern jogelvek alapján működő szervezet
jogalkalmazási gyakorlatát köti, nézzük utóbbi kettőt részletesebben:

Személyzeti szabályzat
A személyzeti szabályzatok jelentősége és szerepe elsősorban abban áll, hogy lefektetik azokat
az alapvető jogosultságokat és kötelezettségeket, amelyek az adott nemzetközi szervezet
tisztviselőire vonatkoznak. Fontos megjegyeznünk, hogy nem kizárólag a munkavégzésre
vonatkozóan tartalmaznak előírásokat, hanem általában mindegyikben kiterjedt szabályozást
találhatunk a munkaerő-pótlásra vonatkozóan is.

Ítélkezési gyakorlat
Minden esetben a nemzetközi szervezet személyzeti szabályzata adja azt a normatív alapot,
amely alapján az adminisztratív/munkaügyi bíróságok, törvényszékek eljárnak. Esetjog nincs,
azaz nem kötelesek magukat tartani a bírák előző ítéleteikhez. Ugyanakkor a megelőző
döntések mindig tartalmazhatnak olyan irányt mutató döntéseket, elveket, amelyeket később is
figyelembe vesznek az ítélkező szervek.
Nagyon sok jogelvet, amely mentén az ítélkezés folyik, vagy az ENSZ adminisztratív bírósága
fektetett le (pl. „Elképzelhető, hogy a nemzetközi tisztviselő a tisztességes szándékai ellenére
rossz helyzetfelismerés miatt vagy balszerencse folytán olyan helyzetbe kerül, amely elegendő
ahhoz, hogy elfeledtesse a tisztviselő addigi érdemeit és igazolja a felmentését.”1), vagy sok
esetben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adminisztratív bírósága (pl. a hosszantartó
igazolatlan távollét, amennyiben azt az alkalmazási szerződés megszegésének tekintik, okot
szolgáltathat a „szerződés felbontására”, vagyis a szolgálati jogviszony megszüntetésére
fegyelmi eljárás nélkül.2)
III. Személyzeti szabályzat
Érdemes külön is megvizsgálnunk a személyzeti szabályzatok helyzetét az egyes nemzetközi
szervezetekben, hiszen a munkavégzés alapszabályzat sokat elárul arról a szervezetről,
amelyhez tartozik.

UN AT Judgement No. 71. (1958), MIHAJLOV Dobromir: A nemzetközi tisztviselők jogállása, In: BALÁZS István
(szerk.): Betekintés a kandidátusi értkezések műhelymunkáiba. Közigazgatási Füzetek 9. Budapest, 1993. 119. o.
2
ILO AT Judgement No. 392 (1980) MIHAJLOV: i.m. 87. o.
1
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Európai Unió
Magyarország politikai és gazdasági helyzetére legnagyobb hatással jelenleg az Európai Uniós
tagság van, így elsőként e szervezet személyzeti szabályzatát tesszük vizsgálat tárgyává. A
dokumentum legutóbbi módosítására 2013. október 22-én került sor, a 1023/2013/EU
rendelettel. 1968-tól a legutóbbi kiadásig összesen kilencvenhét módosítást élt meg a
szabályzat. Egyes tisztviselők tapasztalata szerint 2004-ben több olyan rendelkezést elfogadott
az Unió, amely lassítja a tisztviselők előmenetelét – itt felvetődik a kérdés, hogy vajon mennyire
volt olyan politikai indíttatású ez az átalakítás, amely a frissen csatlakozott kelet-közép európai
tagállamokból érkező tisztviselők előmeneteli lehetőségeit érintette.
ENSZ
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének személyzeti szabályzatát 1952-ben hozták létre, ettől az
időponttól kezdve több mint hetven módosításra került sor. A legutóbbi változtat 2009. október
21. óta van hatályban.
ILO
Minthogy témánk nemzetközi jogi és munkajogi határterületen mozog, különösen érdemes
kitérnünk az ENSZ szakosított szervének, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek
szabályozására. A 2010 januárjától alkalmazandó legfrissebb módosítás nem minden
tisztviselőre alkalmazandó – ugyanis aki egy évnél rövidebb ideig dolgozik itt, arra a főigazgató
által megállapított szabályok vonatkoznak (a Közös Tárgyalási Bizottsággal való egyeztetés
után)3
IV. Joggyakorlat
A következőkben néhány olyan ítéletet ismertetünk, amelyek valamilyen szempontból
sarkalatos elveket mondtak ki a későbbi ítélkezési, vagy szabályozási gyakorlatra nézve.
1) Véleménynyilvánítás szabadsága
a) ENSZ
1953. Crawford-ügy
Az amerikai állampolgárságú Crawfordnak megszüntették a jogviszonyát. Az ENSZ
adminisztratív bírósága úgy találta, hogy a főtitkár mindössze azon az alapon hozta meg
döntését, hogy úgy tudta, az illető hölgy egy éven át a kommunista párt tagja volt. A szabályzat
már akkoriban is kimondta, hogy a személyzetnek nem kell feladnia politikai álláspontját.
A véleménynyilvánítás eme szabadságát ma sem korlátozza a személyzeti szabályzat. 4 A
dokumentum kimondja, hogy addig, amíg a szabályzattal ellentétes cselekményt nem követel
meg a politikai szervezetben való tagság, az ilyen tevékenység engedélyezett. Ugyanebbe a
kategóriába tartozik a politikai párt számára juttatott támogatás is. 5
A szabályzat 1.2-es rendelkezésének (f) pontja kimondja: „A tisztviselők egyéni nézetei és
meggyőződései – így politikai és vallási meggyőződéseik – sérthetetlenek, amíg a tisztviselők
garantálják, hogy ezen nézetek nem befolyásolják hivatali kötelezettségeik
teljesítését,
valamint az ENSZ érdekeit.
Az ILO szabályzata annyival egészíti ki ezt a szabályozást, hogy a főtitkár előzetes
engedélyéhez köt minden egyes, szervezeten kívüli tevékenységet.6

3

ILO Staff Regualtion Art. 0.2 (b).
UN Staff Regulation Rule 1.3. (s).
5
UN Staff Regulation Rule 1.3. (s).
6
ILO Staff Regulations Art. 1.2.
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A WHO tovább megy annyiban, hogy bár politikai és vallási nézeteiket nem kötelesek feladni
a tisztviselők, amennyiben bármely tisztviselő politikai tisztséget készülne betölteni, akkor le
kell mondania a Titkársági pozíciójáról.7
2) Jogorvoslathoz való jog
a) ENSZ
Amennyiben a tisztviselői jogviszony megszűnésével kapcsolatban bármilyen panasza lenne a
tisztviselőnek, úgy elsőként felettes vezető szervéhez kell fordulnia, nem adhat be keresetet az
adminisztratív bírósághoz. Ennek a döntésnek nagy jelentősége van a tájékoztatási- és
együttműködési kötelezettség konkretizálásának szempontjából, hiszen két okból is fontos a
felek közötti tárgyalás: egyrészről segít elkerülni, illetve felülvizsgálni az esetleges hibás
döntéseket, valamint a bírósági ügyteher mérséklésében is szerepet kap.
Miután a tárgyalásnak fontos szerep jut egy-egy jogvita esetén, feltehetjük a kérdést, hogy vajon
lehetséges volna-e a modern jog eszközeként egyre inkább elterjedőben lévő mediációt
alkalmazni az álláspontok közelítéséhez. Több fontos kérdés is felmerülhet ezzel kapcsolatban:
egyfelől a közvetítői eljáráshoz szükségszeren kell egy független közvetítő. A hangsúly
mindenképpen a függetlenségen van, hiszen ez a körülmény azt feltételezi, hogy kívülről kell
érkeznie a szóban forgó szakembernek. Ugyanakkor egyetlen nemzetközi szervezet sem
engedheti meg magának azt, hogy szervezeten kívüli személyek akár egy konfliktuskezelés
útján is betekintést nyerhessenek belső ügyek dokumentációs állományába. A probléma
feloldásaként lehetőség nyílhat arra, hogy a nemzetközi szervezet állandó megbízást ad egy
mediátornak vagy egy mediációval foglalkozó szervezetnek – ugyanakkor kérdés, hogy
maradhat-e független egy állandó alkalmazásban álló mediátor? Mindezek fényében
elmondható, hogy bár sokszor igen fontos lenne az erőviszonyok egyenlősége érdekében, hogy
egy szakképzett tárgyaló részt vegyen az egyeztetési folyamtokban, erre nehezen kerülhet sor.
Végső kérdésként feltehetjük, hogy az elmondottak értelmében a nemzetközi szervezetek
tisztviselői egyszerűen meg vannak fosztva attól a lehetőségtől, amely egyébként a legtöbb
országban adott a munkavállalók számára?
3) Egyenlő bánásmód követelménye
a) EU
2013. november 5-én kelt a legújabb magyar vonatkozású Közszolgálati Törvényszéki döntés8,
amelynek előzménye egy 2008-as döntésre vezethető vissza. A felperesként eljáró Bartha Úr
akkoriban sérelmezte a versenyvizsga eredményét, amelyet a Törvényszék meg is semmisített,
és a kérelmező irányában megnyitotta az eljárást. Bartha azonban az egyenlő bánásmód
megsértésére hivatkozva megtámadta ezt a határozatot. Úgy érvelt, hogy a felvételt vezető
bizottság ismerheti a legjobb eredménytelért jelentkezők pontszámait, azaz az ő
versenyvizsgájának értékelését alakíthatják úgy, hogy ő bekerüljön, vagy éppen ellenkezőleg,
ne legyen helye a tisztviselők között.
A Közszolgálati Törvényszék másodszorra már elutasította Bartha kérelmét, hiszen úgy találta,
hogy a felperes érvelése nem megalapozott. Az ítélet önmagában azért érdekes, mert az Európai
Unió különösen nagy gondot fordít a diszkriminációtilalom minél teljesebb körű
érvényesítésére. Ebben az ügyben azonban annak a félnek kellett bizonyítani a sérelmet, aki
elszenvedte azt, nem pedig annak a félnek, amely elkövette a sértő magatartást. Érdekes ez,
hiszen példának okáért Magyarországon a diszkriminációs ügyekben a kérelmező félnek
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WHO Staff Regulations Art I. 1.8.
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mindössze valószínűsítenie kell a sérelmet, és az eljárás alá vont félnek kell bizonyítania, hogy
eljárása a törvényes feltételeknek megfelelt. 9
b) EU
A háztartási támogatás témájában felmerült W-ügyben10 a Közszolgálati Törvényszék arról
döntött, hogy a szabályok kiterjesztését úgy kell értelmezni, hogy az biztosítsa e szabályok jobb
érvényesülését oly módon, hogy a kérdéses jog nem marad elméleti vagy illuzórikus.
c) Európa Tanács
1974-ben egy érdekes, nemi alapú diszkrimináción induló üggyel került szembe az ET
adminisztratív bírósága. A Leguin-ügyben11 elutasította a bíróság a keresetet, de véleményem
szerint a felperes rossz alapokra helyezte kérelmét. Egy angol állampolgárságú asszony a
strasbourgi székhelyű szervezetnél vállalt munkát, így letelepedési támogatást kapott a
hazájától távol végzett munka kompenzálásaként. Amikor egy francia állampolgárságú férfihoz
feleségül ment 1972-ben, a Code Civil alapján automatikusan megkapta a francia
állampolgárságot12, és az ET megtagadta tőle a letelepedési támogatás további folyósítását. Bár
a felperes nemi diszkriminációra hivatkozott sikertelenül, egy másik védett tulajdonságot is
felhozhatott volna: a házasságot. Ennek oka, hogy az együttélési formát választók ilyen
problémával nem találkoztak, pedig a házasság nem feltétlenül teszi az idegen országban
történő munkavállalást olyan szinten komfortosabbá, hogy a támogatást tovább lehessen
folyósítani az egyik esetben és meg kelljen tagadni a másikban.
4) Emberi méltósághoz való jog
a) ILO
Becsületsértés kapcsán hozott döntés13: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Adminisztratív
Bírósága úgy határozta meg a becsületsértést, mint olyan magatartást, amely nem csupán attól
függ, hogy egy állítás sérti valamely személy méltóságát vagy jóhírnevét(1), de attól is, hogy
fennáll-e valamilyen mentő vagy enyhítő körülmény (2). Általános szabályként kimondható,
hogy egy állítás – még ha meg is felel a becsületsértés kritériumainak – akkor sem
eredményezhet felelősségre vonást, ha (a) személyét illető kritikára adott válaszként hangzik
el attól a személytől, akit a becsületsértés ért, illetve ha (b)
a címzettek jogos érdekét
érinti az állítás – feltéve, ha a közlemény az összes körülményt
figyelembe véve indokolt
alapokon nyugszik.
b) ILO
Zaklatás kapcsán hozott döntés14: Az eset panaszosát a kereset szerint szexuálisan zaklatta
csoportvezetője, és a hölgy azt kérte a Bíróságot, hogy kompenzációként léptesse elő. Az eljáró
fórum döntésében kijelentette: az egyéni sérelmek kártérítést érdemelnek, de ennek nem
szükséges magasabb fokozatba való besorolásban megnyilvánulnia. Az előléptetésnek attól kell
függenie, hogy adott tisztviselő alkalmas-e a feladat elvégzésére, illetve személyes
kompetenciái méltóvá teszik-e arra, hogy betöltse a magasabb tisztséget. A bíróság rámutatott,
hogy e követelmény semmilyen összefüggésben nem áll azzal a jogos igénnyel, hogy a
szervezet tisztviselőjét érő – akár vagyoni, akár nem vagyoni – kárt meg kell téríteni.
2003. évi CXXV. törvény (Ebtv.) 19. §.
F-86/09.
11
Appeal No. 32/1974.
12
Itt jegyezzük meg, hogy egy évvel később a Code Civil alapján már nem lehetett automatikusan
állampolgárságot szerezni házassággal – az ügy ebben az esetben valószínűleg meg sem történt volna.
13
ILO Judgement 3106.
14
ILO Judgement 2706.
9
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5) Szervezkedés szabadsága
a) ILO
Egy sztrájkkal kapcsolatos ügyében 15 az ILO adminisztratív bírósága a nemzeti jogalkotáshoz
is visszanyúlt, ezzel bizonyítva, hogy az államokban és a nemzetközi szervezetekben hatályos
jogi háttér nem teljesen válik és választható el egymástól – alapvetően pontosan azért, mert
mindegyik a nemzetközi jogelvekre vezethető vissza. A Bíróság tehát kijelentette: „Vitán felül
áll, hogy akár bármely nemzeti közszolgálati rendszernek, a nemzetközi szervezeteknek is joga,
sőt kötelessége, hogy amikor tisztviselői sztrájkolnak, biztosítsa a munka folytonosságát és a
feladatok ellátását.”
b) ET
Érdekességképpen megemlítjük, hogy az Európa Tanács hozzáférhető ítéletei között egyetlen
sztrájkkal, és szervezkedés szabadságával kapcsolatos jogesetet sem találunk. Az ítélkezési
gyakorlat jellemzően az egyenlő bánásmód különböző aspektusait dolgozza fel.
6) Visszaható hatály tilalma
a) ILO
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Adminisztratív Bírósága egy érdekes ügyben a visszaható
hatályról is döntött.16 Hivatkozott ítélkezési gyakorlatára, amely szerint „az eljáró szervnek a
döntés meghozatalakor hatályban lévő szabályozásra kell alapítania ítéletét. Azaz nem veheti
figyelembe azt a szabályozást, amely a kereset benyújtásakor volt hatályban.” Hozzátette, hogy
„a fenti szabály nem alkalmazható, ha új rendelkezések azt kizárják, sértené a jóhiszeműség és
tisztesség elvét, a visszaható hatály tilalmának elvét, vagy a szerzett jogok védelmének elvét.” 17
A Bíróság döntése több szempontból is érdekes: egyfelől főszabályként veszi a kivételes esetet,
hiszen azzal kezdi, hogy ha egy eset nem sért alapelveket, akkor mi lesz az eljárás alapja – azaz
nem magyarázza meg a szöveg kezdetén, hogy alapesetben mely alapelvekhez kell tartania
magát az eljáró fórumnak. Érdekes továbbá azért is, mert a speciális esetben is két szokatlan
időpontot jelöl meg: a döntés meghozatalának pillanatát, valamint a kereset benyújtásának
idejét. Általában – így a nemzeti szabályozásokban és a nemzetközi joggyakorlatban is – a
jogkérdéseket azok felmerülésének időpontjában hatályban lévő szabályozás alapján kell
elbírálni.
V. Összegzés
Mindebből tehát látható, hogy az adminisztratív bíróságok is végeznek egyfajta jogfejlesztő
tevékenységet – jóllehet, eredményeik többnyire szervezeten belül maradnak, illetve sok
esetben nem is önálló „találmányok”, hanem a nemzetközi jog jogelveit alkalmazzák. Az
mindenesetre megállapítható, hogy kifejezetten nemzetközi szervezetekre vonatkozó joganyag
és ahhoz kapcsolódó joggyakorlatról nem tudunk beszámolni, sokkal inkább a meglévő
általános nemzetközi bírósági gyakorlat specializációját figyelhetjük meg.
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ILO Judgement 805.
ILO Judgement 3214.
17
l. továbbá Judgment 2459, 2986, vagy 3034.
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Lados Dóra Rozália: A hazai magán-nyugdíjbiztosítás jogi szabályozása napjainkig
Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József tanszékvezető egyetemi tanár
I. Bevezetés
A tanulmány célja az időskori szociális biztonságot elősegítő, a nyugdíjbiztosítási rendszer
részét képező, nem állami jogintézmények, szerveződések bemutatása, a szabályozás legfőbb
állomásainak vázolása időrendi sorrendben a kezdetektől napjainkig a magyar jogrendszerben.
A munkám során arra törekedtem, hogy ismertessem mindazokat a nyugdíjreformok során
deklarált célokat, intézményeket és jogintézményeket, amelyek kiegészítő ellátás nyújtásával
hozzájárultak/hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén megfelelő ellátása garantálva legyen az
időskor szociális kockázatának bekövetkezése esetén. Befejezésül napjaink fragmentált,
többpilléres, pillérenként eltérő jogszabályi hátterű nyugdíjbiztosítási rendszerét vázolom, és a
nyugdíjrendszer elemeinek definiálása után annak értékelését is elvégzem.
II. A kezdetektől az 1928. évi XL. törvénycikkig
A szociális önsegélyezés Magyarországon már a XIII. század közepétől jelentős eredményekre
vezetett: ezen forrásokból építettek ispotályokat 1224-ben Selmecbányán, 1334-ben
Besztercebányán és 1391-ben Újbányán. A kor legveszélyesebb foglalkozását űzők, a
bányászok hoztak létre először önsegélyező szervezeteket, ún. bányatársládákat. Az első
bányatársláda 1496-ban Thurzó János bányájában alakult. A bányatársláda a munkaadó és a
bányászai önkéntes elhatározásából létesült, amelyet önkormányzati alapon a
bányászlegénység kezelt, és minden bányász társládatag jogosult volt a segélyezésre. A
bányatársládák létrehozatalának általános célja volt a munkások keresőképtelensége, - amely
származhatott betegség, öregség vagy rokkantság miatt – illetve a hátramaradottak, özvegyek
és árvák segélyezése. A bevételt a tagok által vállalt járulékok és a bányatulajdonos
hozzájárulása jelentette. A munkások a keresetük egy meghatározott részét fizették be
járulékként, amely összeg meghatározása nem a mai biztosításmatematikai módszeren alapult,
hanem szokásjogi megfontolás alapján. Nem is nyújtott fedezetet önállóan a kiadásokra,
amelyeket csak olyan mértékben teljesítettek, ameddig a pénztár fizetőképessége azt engedte.
Ügyintéző szerv a közgyűlés, társládaatyák és a jegyző voltak.1 Egy 1854. évi császári nyílt
parancsban kihirdetett osztrák bányatörvény szerint minden egyes bányavállalat köteles volt
bányatársládát létesíteni.
Magyarországon a legrégebbi önkéntes társuláson alapuló intézmény 1837-ben alakult Pesten
a nyomdászok szociális gondjainak orvoslása érdekében, tagjai kizárólag az Egyetemi Nyomda
nyomdászai lehettek.2 Ezt követően 1846-ban megalakult a Budapesti Kereskedelmi Nyugdíjés Betegápoló Egyesület, majd 1870-ben a nyomdászok létrehozták az Általános Munkás
Betegsegélyező és Rokkant Pénztárat. Célkitűzése az volt, hogy a munkást „betegségében
illően segélyeztessék, rokkantság esetére fenntartassék és halála esetén temetkezési járulékot,
hátramaradottainak gyámolítást nyújtson”.3

CZÚCZ Ottó: Szociális jog I, UNIO kiadó, Budapest, 2000, 67. és MIHALOVITS János: A 430 éves bányatársládai
intézmény eredete és fejlődésének írott emlékei 1854-ig, Székhely és Társa Könyvnyomda, Sopron, 1925, 4.
2
BOGNÁR Miklós–ASZTALOS Gézáné: A magyar társadalombiztosítás története és a magyar társadalombiztosítási
jog a magyar jogrendszerben, SZTÁV ny., Budapest, 1991, 7.
3
HOMICSKÓ Árpád: A magyar társadalombiztosítás szabályozásának alakulása 1950-ig, Acta Universitatis
Szegediensis Acta Juridica et Politica Publicationes doctorandorum juridicorum Tomus IV., Fasciculus 1-15.
Szeged, 2004, 284-286. és ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR: A társadalombiztosítás története, letöltés:
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32914&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2013. december 22.
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A magánbiztosító intézeteket vizsgálva megállapítható, hogy legjelentősebb volt a Triesti
Általános Biztosító Társulat, amely 1832-től 1950-ig működött. (Az egyik igazgatósági tagja
és támogatója Jókai Mór volt.) 1857-ben pedig megalakult az Első Magyar Általános Biztosító
Társaság. Alapítói között található Deák Ferenc, és Eötvös József. 1898-ban 17 hazai és 32
külföldi biztosító működött hazánkban.4
III. Az 1928. évi XL. törvénycikktől a rendszerváltásig
Az 1929. január 1-től hatályos 1928. évi XL. törvénycikk a társadalom széles köre számára
kötelezővé tette a részvételt nyugdíjbiztosítási rendszerben. Bevezetésével kettévált a
nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás. 1929-től tekinthetjük a társadalombiztosítást
valóban társadalombiztosításnak, ekkor jött létre az első magyar társadalombiztosító, amelynek
valamennyi szolgáltatását biztosításmatematikai alapokra helyezték, a többi biztosító intézetet
pedig szolgáltatásaik biztosításmatematikai megalapozására kötelezték.
Az 1928. évi XL. törvénycikk bevezetésének legfőbb motivációja azon túl, hogy Európában
számos országban már bevezetésre került a kötelező részvételen alapuló öregség, rokkantság,
özvegység és árvaság esetére szóló biztosítás, hogy a munkásmozgalom visszatérő követelései
közé tartozott az időskor és rokkantság szociális problémájának megoldása.
A törvénycikk indokolása rögzíti az öregségi és rokkantsági biztosítás ideáltípusát, amely:
népbiztosítás; önkéntes részvételen alapul, eszményi társadalmat feltételez, ahol minden tag
tartalékolhat és előreláthatja és remélheti a jövőben rejlő életkockázatokat. Tehát az eszményi
biztosítás legfőbb jellemzői: általános, önkéntes, fedezi a létminimum biztosításával járó
szükségletek kielégítésének költségeit. Eszményi társadalom hiányában azonban
kényszerbiztosítás szükséges, amely két tényezőre utal: anyagiakban és kultúrértékekben
fogyatékos valamely társadalom.5
A törvénycikk alapján nem esnek biztosítási kötelezettség alá: az állammal külön
nyugdíjintézetek kötelékébe tartozó csoportok, a bányanyugbérbiztosítás hatálya alatt álló
munkavállalók, valamint a „rendi nyugdíjintézmények tagjai”. 6 Bár a jogszabály készítői a
foglalkozási ágaknak megfelelően széttagolt nyugdíjrendszert előnytelennek tartották a
biztosítási tömeg méretének csökkenése miatt, azonban ezen csoportok, valamint a vállalati
nyugdíjpénztárak által megszervezett nyugdíjbiztosítást azért engedélyezik, mert „a javaslat
által kilátásba helyezett szolgáltatások nem ütik meg a vállalati nyugdíjalapok szolgáltatásának
mértékét”, és a törvénycikknek nem lehet célja kisebb értékű szolgáltatásra biztosítani ezeket a
csoportokat. Fontos megjegyezni, hogy a folyósított ellátások – elismerten – a biológiai
létminimum anyagi feltételét sem biztosították, amelynek oka a törvénycikk általános
indokolása szerint, hogy az „állami biztosításnak nem feladata a takarékosság helyettesítése”,
továbbá a járulékemelés a versenyképesség csökkenését idézné elő, valamint cél a pótbiztosítás
ösztönzése.7
A törvénycikk novumaként említendő, illetve napjaink nyugdíjbiztosítási rendszerének
reformja, illetve szabályozása során követendő példaként/alapelvként is szolgálhatnak az alábbi
szabályozási elemek:

MUZSAY Géza: 150 éve alapították az Első Magyar Általános Biztosító Társaságot, Biztosítási Szemle,
letöltöltés:
http://www.biztositas.hu/Hirek-Informaciok/Biztositasi-szemle/2007-augusztus/Elso-MagyarAltalanos-Biztosito.html, 2013. december 20. és Debreczeni Szemle, IV. évfolyam, 18. szám: 2-3.
5
Indokolás az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról szóló
törvényjavaslathoz, 43-47.
6
1928. évi XL. törvénycikk az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról 10.
§.
7
Indokolás az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról szóló
törvényjavaslathoz, 340-343.
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a kötelező részvétel szűkebb meghatározása, valamint a biztosításmatematikai
szempontok érvényesítése szempontjából az önkéntes részvétel elősegítése;
 az önkéntes biztosítás külön fejezetként jelenik meg. Az önkéntes részvétel lehetőségét
12 csoport számára biztosítja a törvénycikk, illetve az öngondoskodás megjelenése a
törvénycikkben széles körű;
 az önkéntes továbbfizetés lehetőségét is megadják korra és orvosi vizsgálatra tekintet
nélkül azoknak az ügyfeleknek, akiknek a biztosítási kötelezettségük megszűnt és akik
legalább 100 heti járulékot leróttak,
 az önkéntes többletbiztosítás esetén a biztosításra kötelezett önkéntesen magasabb
szolgáltatásra is biztosíthatja magát, (magasabb napibérosztályba sorolással a kötelező
egy, ¼, 1,5x-es, vagy 2x-esére).
A második világháború a társadalombiztosítás intézményeknek, és ezáltal a
társadalombiztosítási rendszernek jelentős veszteséget okozott, amelyet az 1945-46-os infláció
erősödése csak fokozott. A háború után bővítették a biztosítottak körét: megszüntették a
biztosítási bérhatárt, amely lehetővé tette, hogy a magánalkalmazottak javadalmazásuk
összegére való tekintet nélkül biztosítottá váljanak. 1945 szeptemberében a mezőgazdasági
munkásokra is kiterjesztették a biztosítást. A járulékfizetői létszám mindezek ellenére is
csökkent, amelynek eredményeként 1947. január 01-jétől deklarálták az öregségi biztosításban
a várományfedezeti rendszerről a felosztó-kirovó rendszerre való áttérést.8
Az 1951. évi XXX. sz. törvényerejű rendelettel megalkották az első egységes nyugdíjtörvényt,
míg az 1954. évi 28. sz. törvényerejű rendelettel a másodikat. 1958-ban elfogadták a harmadik
ún. munkás- és alkalmazotti egységes nyugdíjtörvényt az 1958. évi 40. sz. törvényerejű
rendelettel, amely alapvető vonásait tekintve visszatért az 1928. évi LX. törvénycikkhez. Az
1975. évi II. törvény a második világháborút követően a társadalombiztosítási rendszer
valamennyi ágazatát (betegségi, anyasági ellátások, családi pótlék, nyugellátások, baleseti
ellátások) átfogta, továbbá rögzítette a társadalombiztosítás általános és kötelező jellegét. 9
A magán-nyugdíjbiztosítás területén az alábbi változások történtek. 1948-ban a vállalatok
államosítása miatt a vállalati pénztárak nyugdíjas tagjainak ellátásainak gondja is az állam
feladatává vált. Ezért 1948-ban létrehozták az Állami Vállalatok Központi Nyugdíjpénztárát,
tehát egy központi nyugdíjpénztárba vonták össze a vállalati nyugdíjintézményeket. 1950-ben
ezen intézménybe beolvadtak a bányatárspénztárak, 1953-ban pedig létrejött a Kisipari
Szövetkezetek Kölcsönös Biztosító Intézete (KSZKBI), amely 1964-ig működött. 1949. június
20-án megalakult az Állami Biztosító, amely Állami Biztosító Nemzeti Vállalat néven 1952ben teljes monopolhelyzetbe került. A több mint 200 társaság teljes állományát bekebelezte, és
1954-től feladatként kapta meg többek között a személybiztosítások lebonyolítását. Az 1960as években megjelentek a Csoportos Élet Biztosítások, amelyek nagyon gyorsan rendkívüli
népszerűségre tettek szert. Hamarosan egyre inkább érvényesülni kezdett az a törekvés, hogy
minél korszerűbb biztosítási választék egészítse ki a társadalombiztosítási, szociálpolitikai
szolgáltatásokat az egyén életében, és megkezdődött a járadék- és nyugdíjkiegészítő biztosítók
terjedése a lakosság körében.10
Az Állami Biztosító feladata volt tehát a biztosítás eszközeivel segíteni a pénzügyi politikát.
Hozzá kellett járulnia a népgazdaság és a lakosság anyagi biztonságának megteremtéséhez az
elemi és egyéb károk kockázatának átvállalásával. Tehermentesítette a költségvetést, és
kiegészítette a társadalombiztosítás szolgáltatásait. Az állami tulajdon 1968-ig biztosítási
tilalom alatt állt. Az itt bekövetkezett károk kiegyenlítése a költségvetési eszközök terhére
HAJDÚ József-HOMICSKÓ Árpád Olivér: Bevezetés a társadalombiztosítási jogba, Patrocinium, Budapest, 2013.
32-34. és Czúcz Ottó i.m. 82-84.
9
CZÚCZ Ottó i.m. 88-95.
10
KISS Gabriella: A társadalombiztosítás és a magánbiztosítás kapcsolata, Biztosítási Szemle, LIV. évfolyam, 8.
szám, 2008. 10-12.
8

330

331

valósult meg. 1968-ban oldották fel az állami tulajdonra vonatkozó közel két évtizedes
biztosítási tilalmat. Ez az év volt az új gazdasági mechanizmus kezdete, és ekkor növekedett
meg a vállalati önállósággal járó fokozott kockázatvállalás. A tervgazdaság időszakában az
állami, centralizált kockázatvállalás csökkentette a biztosítás mozgásterét 11, és nem is volt célja
a jogalkotónak az, hogy az öngondoskodás kiépítésén keresztül a magán-nyugdíjbiztosítás
szerepét betöltő intézményeket hozzon létre, így több évtizeden keresztül ezen jogintézmények
ideológiai okokból háttérbe szorultak.
A személybiztosítási szolgáltatásoknak ebben az időben a csoportos élet - és balesetbiztosítás
volt a meghatározó eleme, és ezek már betegségbiztosítási kockázatot is tartalmaztak. A
fejlődés azonban meghaladta ezt a gazdasági berendezkedést. Az 1980-as években az állami
biztosítási monopóliumot a kétszintű bankrendszer kialakításával kezdték megszüntetni. 1986.
július 1-jén az Állami Biztosító állományát megosztva két új biztosító intézet alakult: az új
Állami Biztosító és a Hungária Biztosító. Megszűnt a biztosítási monopólium, és 1987-től
megnyílt a lehetőség új biztosítók alakítására. Egyre újabb és újabb biztosítók alakultak, és
piacorientált verseny alakult ki azok között.12
IV. A rendszerváltástól napjainkig
A társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról
szóló 60/1991. (X. 29.) országgyűlési határozatban definiálták a háromelemes nyugdíjrendszer
alapelveit és céljait. Az országgyűlési határozat szerint az első nyugdíjelem egységes összegű
nemzeti alapnyugdíj. A második nyugdíjelem az aktív életszakasz keresetéhez és a befizetett
járulékokhoz igazodó nyugellátás. A biztosított és a munkáltatója között megosztott
járulékfizetési kötelezettség jövedelemhatára felülről korlátozott, s a nyugellátás maximális
összege is a biztosítási jövedelemhatárhoz igazodik. Ez a rendszer a járulékfizetés teljes
időszakát felölelő egyéni nyilvántartás alapján működik, az egyes évek járulékalapjai
valorizálásával. A nyugellátások évente az aktívak jövedelemnövekedésével arányosan
emelkednek. A nyugdíjbiztosítás lehet központilag szervezett és egységes, vagy ágazatonként,
szakmánként differenciált, decentralizált struktúrájú. A harmadik nyugdíjelem pedig az
önkéntes kiegészítő biztosításban szerezhető ellátás.13
Az országgyűlési határozat tehát rögzítette, hogy a nyugellátás 5 forrásból származhat:
 társadalombiztosítás – meghatározó elem, amely általános és kötelező: biztosítottként
vagy a biztosított hozzátartozójaként kiterjed a magyar lakosság jelentős részére;
 az állami-önkormányzati szociális ellátórendszer – elsősorban a szociális szükségletek
kielégítésére;
 a magánbiztosítók által kínált termékek, általában kiegészítő magánbiztosítási forma;
 az önszerveződő önsegítő intézmények rendszere – (pl.: alapítványok, egyesületek);
 az önkéntes kölcsönös kiegészítő pénztárak rendszere.
A rendszerváltozás után az állami céloknak megfelelően kialakultak a nem állami
nyugdíjbiztosítási pillérek, bővítve az öngondoskodás lehetőségét, amelynek eredményeként
Magyarországon napjainkban tágan értelmezve 6 (+1) pilléren alapuló fragmentált
nyugdíjrendszer működik, ha valamennyi finanszírozási struktúrájú elemet figyelembe

ÉBLI Györgyné, MÁRKUS Judit, ZAVODNYIK József: A biztosítás jogi és gazdaságtani alapjai, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Közgazdasági Intézet, Budapest, 1998, 15-18.
12
DEUTSCH Róbert: Biztosítás mint az öngondoskodásra nevelés egyik formája, letöltés:
http://www.biztositas.hu/Hirek-Informaciok/Biztositasi-szemle/2006-junius-julius/ongondoskodasraneveles.html, letöltés ideje: 2013. december 19.
13
A társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X.
29.) OGY határozat.
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veszünk.14 A 0. pillér segélyezési, az 1. és 2. pillér biztosítási típusú; a 3-6. pillérek pedig az
öngondoskodás részeit képezik. Nyugdíjrendszerünk az alábbi táblázatban részletezett, az
abban megjelölt jogszabályi háttérrel.
1. sz. táblázat: Nyugdíjrendszerünk felépítése tágan értelmezve
Forrás: HAJDÚ JÓZSEF - KUN ATTILA: The Hungarian Pension System in the Demographic
Challenges In: Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 2., Pólay Elemér
Alapítvány, Szeged, 2008., 167.
Pillér
száma
0. pillér

Nyugdíjellátás neve

Nyugdíjellátásra vonatkozó jogszabály

Időskorúak járadéka

1. pillér

Társadalombiztosítási nyugdíj

2. pillér

Magánnyugdíj

3. pillér

Önkéntes magánnyugdíj

4. pillér

Nyugdíj-előtakarékossági számla

5. pillér

Foglalkoztatói nyugdíj

6. pillér

Versengő magánbiztosítók termékei

1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
1997.
évi
LXXXI.
törvény
a
társadalombiztosítási nyugellátásokról
1997. évi LXXXII. törvény a
magánnyugdíjról
és
a
magánnyugdíjpénztárakról
1993. évi XCVI. törvény az önkéntes
kölcsönös biztosítópénztárakról
2005. évi CLVI. törvény a nyugdíjelőtakarékossági számlákról
2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói
nyugdíjról és intézményeiről
1959. évi IV. törvény biztosításra
vonatkozó fejezete15
2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről

A tanulmány tárgyát az öngondoskodást megteremtő, nem állami pillérek képezik, amelyek az
alábbiak szerint alakultak ki a rendszerváltozást követően.
IV.1. Az önkéntes nyugdíjpénztárak
A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdekké vált a rendszerváltozás után. A
szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése a szolidaritás, a rendszerszerűség, a
kiszámíthatóság és az önkéntesség elve alapján a szociális piacgazdaság kiépítéséhez
nélkülözhetetlenné vált. Az ezt szolgáló önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak új, intézményes
formát adtak az öngondoskodásnak, amelyek a források hosszú távú befektetésének bővítésével
elősegítik a hazai tőkepiac fejlődését.16 Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak
meghonosítása Magyarországon a társadalombiztosítás reformjának szerves részévé vált,
amelynek keretében 1993-ban elfogadták az 1993. évi XCVI. törvényt az önkéntes kölcsönös
biztosítópénztárakról.
A törvény definíciója szerint önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak minősül a „természetes
személyek (pénztártag) által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve
alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket
A szakirodalom többfajta csoportosítást megkülönböztet attól függően, hogy milyen finanszírozási struktúrájú
elemeket vesznek figyelembe, illetve az öngondoskodás részét képező pilléreket elválasztják, vagy sem.
15
Megjegyezzük, hogy az új Ptk. (2013. évi V. törvény) 2014. március 15-én lép hatályba.
16
1993. évi XCVI. törvény preambuluma alapján.
14
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helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő ellátásokat (a
szolgáltatások) szervező és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres
tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja”. 17
IV.2. A magánnyugdíjpénztárak
1994-ben a Világbank nyilvánosságra hozta Az időskori válság elkerülése 18 című kutatását,
amelyben nyugdíjpolitikájának vezérelveit fogalmazta meg, amelyet azóta „új- nyugdíjortodoxia-ként” emlegetnek.19 A Világbank érvelése szerint az egypilléres felosztó-kirovó
finanszírozású nyugdíjrendszerek kezelhetetlenné váltak a közepes és magas jövedelmű
országokban. A finanszírozási rendszer főbb hátrányos vonásai: gyenge kapcsolat a
hozzájárulás és az ellátás között, torzító hatás a munkaerőpiacon és kiszolgáltatottság a politikai
manipulációknak. A növekvő nyugdíjkiadások halmozódó költségvetési hiányhoz, és
inflációhoz vezetnek. Képtelen a rendszer reagálni a demográfiai kihívásokra anélkül, hogy
növekvő járulékterhekkel akadályozza a gazdasági növekedést, és a munkaerő-piaci
foglalkoztatást.20
A Világbank a rendszerváltás utáni Magyarország nyugdíjrendszerének gyengeségeit az alábbi
pontokban foglalta össze:
a) a rendszer pénzügyileg fenntarthatatlan,
b) a hatalmas kiadások ellenére a rendszer nem képes garantálni a nyugdíjak reálértékét,
fizetőképességét,
c) a rendszer eltorzítja az erőforrások allokációs folyamatát, mert a foglalkoztatottakat
minél korábbi nyugdíjba vonulásra ösztönzi, ami a nyugdíjrendszerben a befizetések
csökkenéséhez, és a kiadások növeléséhez vezet, valamint nagy pénzügyi terhet ró a
munkaadókra, akik a legálisan foglalkoztatottak számának csökkentésében érdekeltek,
és ezzel maguk is hozzájárulnak a Nyugdíj Alapba történő befizetések csökkenéséhez. 21
A Világbank szerint az egyetlen pillérre épülő nyugdíjbiztosítási rendszer nem képes egyszerre
két ellentmondó követelménynek megfelelni: az idős emberek számára megfelelő biztonsági
hálót fenntartani, és kereset-és járulékarányos nyugdíjakat kifizetni. Az egypilléres rendszer
képtelen egyszerre teljesítni a társadalmi újraelosztáshoz és a szükséges megtakarítások
létrehozásához szükséges célokat. A javaslat szerint az első pillér állampolgári jogon egy
általános minimum nyugdíjat, a második pillér a megtakarításokhoz igazodó kereset-arányos
nyugdíjat fizetne. Az első pillért a megreformált felosztó-kirovó rendszer, a második pillért egy
kötelező, magánpénztárakhoz kapcsolódó tőkefedezeti rendszerként javasolták. A magánosított
pillér finanszírozása 30-35 %-ot jelentett volna.22
A hazai szereplők is elfogadták a reform szükségességét, de annak tartalmában nem értettek
egyet. A felosztó-kirovó pillér megreformálása mellett érvelt akkor a Népjóléti Minisztérium,
a Nyugdíjbiztosítási Pénztár és a szakszervezetek. Hangsúlyozták a szolidaritás és a szociális
integráció értékének fontosságát, és a felosztó-kirovó rendszer újraelosztó jellegét meg
kívánták őrizni. A kötelező magán-nyugdíjrendszer fő támogatója a Pénzügyminisztérium volt,
amelynek szakértői az egyéni felelősség és az öngondoskodás szerepét hangoztatták. A hazai
politikusok olyan nyugdíjrendszer létrehozására törekedtek, amely illeszkedik Magyarország
1993. évi XCVI. törvény 2. § (2) bekezdés a) pont.
Angol címe: Averting The Old-Age Crisis. http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-1572,
letöltés ideje: 2013. december 12.
19
MÜLLER, Katharina: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe, Edward Elgar
Publishing, 1999, 24-27.
20
MÜLLER, Katharina i.m. 24-27.
21
GEDEON PÉTER: Szociális piacgazdaság vagy mégsem? A Világbank és a magyar nyugdíjreform, Társadalom és
Gazdaság XXI. évfolyam, 2. szám, 148-162.
22
GEDEON i.m. 150-156.
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történelmi adottságaihoz, és a hatalom megtartásának vagy elvesztésének politikai korlátaihoz.
Végül a tőkefedezeti pillér súlya 25 %-ra csökkent, és megmaradt a felosztó-kirovó pillér
meghatározó szerepe. A Világbank azzal, hogy megmutatta a nyugdíjreform egy lehetséges
irányát, jelentős mértékben befolyásolta az új nyugdíjrendszer kialakítását. Hatást gyakorolt a
Pénzügyminisztérium javaslataira, amely az új rendszer létrehozásának egyik legbefolyásosabb
szereplőjévé vált.23
Kompromisszumként tehát a kötelező részvételen alapuló nyugdíjrendszer vegyes
finanszírozásúvá vált, amelyben a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, a Pénzügyminisztérium
és a szakszervezetek akarata és elképzelése is tükröződött.
A magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény a hosszú távú kiszámíthatóság elvét figyelembe
véve abból indult ki, hogy a nyugdíjreform elképzelések mögött egységes rendező elv, egységes
nyugdíjkép áll, ami az időskori megélhetés feltételeire, az állam erre vonatkozó feladataira és a
kötelezettségeire is vonatkozik. A vegyes finanszírozású kötelező nyugdíjrendszer
bevezetésének legfőbb oka, hogy az álam közgazdasági lehetőségei és az emberek nyugdíjképe
(a nyugdíjkép mindazokat az elvárásokat és igényeket tartalmazza, amit az emberek nyugdíjas
koruk biztonságáról, megélhetési szintjéről, az ehhez szükséges források megteremtéséről és
mindezek erkölcsi megalapozottságáról gondolnak) közötti egyensúly megbomlott, mert a
nyugdíjrendszer ígérete hamisnak bizonyult hipotézisen alapult a teljes foglalkoztatás elve, a
társadalom kor- és nembeli összetétele, a munka hozama és eredményessége tekintetében. A
magánnyugdíjpénztárak létrehozásának célja az állam újraelosztó szerepének csökkentése, a
kötelező és önként vállalt előtakarékoskodás fokozatos megteremtése, a felosztó-kirovó elvű
nyugdíjrendszer terheinek csökkentése, az egyéni érdekeltséget figyelembe vevő
nyugdíjrendszer kialakítása volt, amely mindezek mellett a tőkepiac fejlődéséhez is
hozzájárul.24
A reform eredményeként tehát az Országgyűlés 1997. július 15-én elfogadta a magánnyugdíjról
és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt, ezáltal létrehozta 1998.
január 01-től a vegyes finanszírozású nyugdíjrendszert, amelynek második elemévé a
magánnyugdíjpénztárak váltak. A magánnyugdíjpénztár fogalma az alábbi: „a
társadalombiztosítási nyugdíjat részben helyettesítő, a magánnyugdíj fedezetére kötelezően
járulékot gyűjtő, azt befektető, a befizetéseket és a hasznokat egyéni számlán jóváíró, a
nyugdíjkorhatár elérésekor nyugdíjszolgáltatást nyújtó, arról gondoskodó, az
önkormányzatiság elvén működő, azaz a tagok tulajdonában levő intézmény”. 25
Összességében megállapítható, hogy a Világbank reformjavaslatai sok vonatkozásban olyan
gazdaságfilozófiából táplálkoztak, amely a reziduális jóléti állam modelljéhez áll közel, de a
magyarországi 1997-es nyugdíjreform annak bizonyítéka, hogy a reform belül maradt az
amerikainál jóval szolidarisztikusabb európai jóléti államok által kijelölt kereteken. 26
A gazdasági világválság, a tőkefedezeti nyugdíjbiztosítási rendszerek államadósság növelő
hatása és a maastrichti kritériumok teljesítési kényszere miatt a volt szocialista államokban a
magánnyugdíjpénztári rendszerek fenntartása megkérdőjeleződött. Magyarországon a magánnyugdíjbiztosítási rendszer reformja keretében 2010-ben 4 törvény, 1 kormányhatározat, és 1
országgyűlési politikai nyilatkozat is született a második pillérrel kapcsolatban. A
nyugdíjreform legfontosabb intézkedései az alábbiakban részletezettek.

23

GEDEON i.m. 150-156.
1997. évi LXXXII. törvény indokolása a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
25
PSZÁF:
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és
a...magánnyugdíjpénztár,
2005.,
letöltés:
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms988528/p__nzem___s_a_mnyp.pdfhttps://felugyelet.mnb.hu/data/cms988528/
p__nzem___s_a_mnyp.pdf, letöltés ideje: 2013. november 19.
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1. 2010. november 3-tól a pályakezdők számára a magánnyugdíjpénztárba való kötelező
belépést eltörölték, ezáltal megszüntették a területi pénztári 27 funkciót is.
2. A közel 3 millió 200 ezer pénztártag lehetőséget kapott, hogy visszalépjen a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, amellyel 97.500 tag kivételével mindannyian éltek a
kedvezőbb állami nyugellátás megállapításának céljából. A magánnyugdíjpénztári rendszerben
történő részvétel tehát teljes körűen önkéntessé vált. Az állami nyugdíjrendszerből kiszerződött
pénztártagok 2011. december 1-jétől nem szereznek az állami nyugellátás jogosultsági
feltételeként meghatározott szolgálati időt és átlagkeresetet. Megszűnt az állami (költségvetési)
garancia biztosítása a pénztártag követelésére vonatkozóan, a pénztártag követeléséért a
jövőben csak a magánpénztár és az Alap tartozik helytállni.
3. A magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetéseket 14 hónapig a Nyugdíjbiztosítási Alapba
irányították, de az emiatti kompenzáció csak részben történt meg. A magánnyugdíjbiztosítási
rendszerben maradt pénztártagok társadalombiztosítási nyugellátásának meghatározására a
szabályozás egy képletet határoz meg a tagdíjuk 14 hónapos átirányítása miatt. A kompenzáció
azonban csak azon pénztártagok esetében valósulhat meg a képlet alkalmazásával, akik
megszerezték az önálló társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot. Azok a pénztártagok,
akik erre nem szereztek jogosultságot, a hatályos szabályozás szerint nincsenek kárpótolva a
2010. október 1. és 2011. november 30. között a Nyugdíjbiztosítási Alapba irányított
tagdíjukkal kapcsolatban.
4. A magánnyugdíjpénztárak működési költségeit az állami nyugdíjrendszer működtetésének
költségei alapján határozták meg, annak ellenére, hogy a két pillér finanszírozása és működése
eltér. A pénztárak a fedezeti tartalék javára 2011-től a korábbiakban rögzített 95,5 százalék
helyett már 99,1 százalékot kötelesek jóváírni. Ehhez kapcsolódóan a magánnyugdíjpénztár a
befektetések vagyonarányos költségeire, valamint a kereskedelmi költségekre a korábbiaktól
eltérően nem 0,8 százalékot, hanem 0,2 százalékot vonhat el28. 29
IV.3. A nyugdíj-előtakarékossági számla
Az öngondoskodás, ezen belül is a nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzése, a nyugdíjelőtakarékoskodók választási lehetőségeinek bővítése, valamint a hazai tőkepiac fejlődési
lehetőségeinek bővítése érdekében 2006. január 01-jétől létrehozták napjaink nyugdíjbiztosítási
rendszerének 4. pillérét, a Nyugdíj-előtakarékossági számlát (a továbbiakban: NYESZ).
A NYESZ egy speciálisan nyugdíjra használható értékpapír alapú, de tőkefedezeti alapon
működő számlatípus. A nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott összegből (önkéntes
befizetések és állami támogatás) az előtakarékoskodó számlatulajdonos értékpapírokat tud
vásárolni és eladni, amelyek értékét és mennyiségét a számlán folyamatosan nyilvántartják. 30
Célja az öngondoskodás, ezen belül is a nyugdíjcélú megtakarítások ösztönzése, a nyugdíjelőtakarékoskodók választási lehetőségeinek bővítése, valamint a hazai tőkepiac fejlődésének
elősegítése. A nyugdíj-előtakarékossági számlát a magánszemély a nyugdíjba vonulását

Területi pénztár: Olyan nyílt pénztár, amely a kötelező magánnyugdíjrendszer zártsága érdekében biztosította,
hogy aki – egy bizonyos idő elteltével- nem lépett be valamely pénztárba (azaz a pályakezdő nem élt választási
lehetőségével), az a törvény által meghatározott módon és kötelezően valamelyik területi pénztár tagjává váljon a
kötelező pénztártagságnak megfelelően.
28
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával
összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 19. § és 20. §.
29
LADOS Dóra Rozália: Mérlegen a magánnyugdíjpénztári rendszer működése Magyarországon, In: SZÉKELY
Tünde (szerk.): XII. Rodosz Konferenciakötet, Társadalomtudományok 2. kötet, Rodosz-Editura Marineasa,
Kolozsvár-Temesvár, 2011, 31-47.
30
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2417261/NYESZ_reszletes.pdf, letöltés ideje: 2014. január 03.
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követően használhatja fel, azonban a felhasználásig jogosult új befektetési döntéseket hozni. Ez
a lehetőség hozzájárul a lakosság általános pénzügyi-befektetési ismereteinek bővítéséhez is. 31
A nyugdíj-előtakarékossági számla típusai:
 nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla,
 nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti számla,
 nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla.32
IV.4. A foglalkoztatói nyugdíjrendszer
A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló
2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésének határideje 2005. szeptember
23. volt, a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló 2005. évi CXI. törvény
pedig 2005. október 26-án lépett hatályba. 2006. október 18-án az Európai Bizottság hivatalos
felszólítást küldött Magyarországnak, amelyben az irányelv hiányos átültetését kifogásolta.
Meglátásuk szerint az irányelv teljes átültetése szükséges, ezért meg kellett teremteni a
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények magyarországi alapításának lehetőségét
is. A hivatalos felszólításra megküldött levélben foglaltak szerint a Kormány vállalta, hogy az
Országgyűlés elé terjeszti a teljes átültetést tartalmazó törvényjavaslatot. A magyar
válaszlevélben foglaltak ellenére az Európai Unió Bizottsága 2007. március 26-án indokolt
véleményében jelezte, hogy az eljárást folytatja. Az eljárás lezárásához szükséges az irányelv
minden rendelkezését átültető törvény megalkotása. Mindezek alapján Országgyűlés a
„foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén történő szerepvállalásának elősegítése, a
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hazai jogrendbe történő bevezetése, továbbá a
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények európai szinten megszervezett belső piacának
megszilárdítása, határokon átnyúló működésének biztosítása érdekében”33 megalkotta a
foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvényt. A jogszabály
definíciója szerint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás „a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény által a nyugdíjkorhatár elérésekor a járadékos részére folyósított kifizetés”.34
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: olyan zártkörűen működő részvénytársaság,
továbbá valamely más Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamban
bejegyzett intézmény, amely foglalkoztatótól vagy szakmai szervezettől elkülönítetten
működik, és amelynek célja munkaviszonyhoz kapcsolódó nyugellátás biztosítása a
foglalkoztatók és a munkavállalók vagy képviselőik között megkötött tagi, illetve több
munkavállalót érintő megállapodás alapján, feltéve, hogy az intézmény a megállapodásban
foglaltak szerinti tevékenységet folytat. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet végez, amelynek keretében
a) a foglalkoztatói nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó tartalékokat képez, a vagyont
befekteti és kezeli,
b) a foglalkoztatói hozzájárulásokat, a tagi kiegészítéseket, egyéb bevételek beszedi,
c) a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó nyilvántartási, könyvvezetési, számviteli
feladatokat elvégzi,
d) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működésének biztosításával összefüggő
tevékenységet végez,
e) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatást teljesít. 35
NEMZETI
ERŐFORRÁS
MINISZTÉRIUM :
Téjékoztató
a
nyugdíjrendszerről,
www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=2593, letöltés ideje: 2013. december 7.
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A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi. CLVI. törvény 2. §
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A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény preambuluma
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2007. évi CXVII. törvény 2. §
35
2007. évi CXVII. törvény 2. § és 5. § (1) bekezdés
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A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy más EGT tagállamban bejegyzett foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásként
végezze tevékenységét, ha a tevékenységre a székhely szerinti államban jogosult, és határon
átnyúló szolgáltatás nyújtására előzetes engedéllyel rendelkezik. A foglalkoztató pedig
befizetést teljesíthet a más EGT államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménybe, amely Magyarország területén lakóhellyel rendelkező tag számára szolgáltatás
nyújtásra jogosult.36
V. Összegzés
A magán-nyugdíjbiztosítás jogi szabályozásának alakulását vizsgálva kijelenthető, hogy a
legfőbb kérdés valamennyi korban az, hogy a magán-nyugdíjbiztosítás helyettesíti vagy
kiegészíti az állami társadalombiztosítási rendszert, amely napjainkban Magyarországon még
mindig a legdominánsabb. Ha a magán-nyugdíjbiztosítási pillérek helyettesítik az állami
társadalombiztosítási rendszert, akkor még erősebb jogi szabályozás és felügyelet szükséges az
állam részéről, ugyanis az időskori szociális biztonság nyújtása közérdek; ha pedig kiegészíti
az állami társadalombiztosítási rendszert, akkor ösztönözni kell a tagok minél aktívabb
részvételét és a tagok számának növekedését, hiszen a kiegészítő jogintézmények
jelentősége/szerepe fenn kell, hogy maradjon.
A magánnyugdíjpénztárak szerepe az időskori szociális biztonság megteremtésében átalakult a
2010-es
reformfolyamat
következményeképpen.
A
korábbiakban
az
állami
társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő szerepe megváltozott. Az állami nyugdíjrendszerből
kiszerződött pénztártagok esetében helyettesítő és kiegészítő szerepet is betölt a
magánnyugdíjpénztári rendszer attól függően, hogy megszerzik-e a biztosítottak 2011.
november 30-ig az önálló társadalombiztosítási nyugellátásra a jogosultságot, vagy sem.
A 2010-es év reformfolyamata során az 1281/2010. (XII. 15.) kormányhatározatban
megfogalmazásra került, hogy a rövid-, közép- és hosszú távú finanszírozás megteremtése
érdekében a hárompilléres rendszerből áttérés lesz az Európai Unió tizennyolc országa által
működtetett munkafedezeti (szolidaritási), illetve az önkéntes tőkefedezeti alapú kétpilléres
rendszerbe.
A törvényhozó hatalom elsősorban a gyakorlati élet tapasztalataira építve törekszik a
jogszabályalkotásra, azonban bizonyos esetben az Európai Uniós tagságból eredő kötelezettség
ezt megelőzi. Napjainkban a jogi szabályozás széles lehetőséget biztosít a nyugdíj célú
öngondoskodás megvalósítására, azonban vannak tartalmilag „üres” pillérek a
nyugdíjrendszerben. A Magyar Nemzeti Bank37 adatai szerint 2013 szeptemberében a
magánnyugdíjpénztári pénztártagok száma mindössze 63.554 fő volt. A nyugdíjelőtakarékossági számlával rendelkezők számáról nincs egységes statisztika, azonban
megállapítható, hogy ezen öngondoskodási forma még mindig kevéssé ismert és elterjedt.
Álláspontom szerint nem elegendő a tőkeerős, tőkével rendelkező kereslet, továbbá a
nyugdíjcélú megtakarítási hajlandóság is alacsony a biztosítottak nem reális nyugdíjképe, és a
nyugdíj célú öngondoskodási formákkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatás hiánya miatt.
Magyarország Alaptörvénye és a nyugdíjrendszer alapelveit lefektető 2011. évi CXCIV.
törvény szerint az időskori jövedelembiztonság megteremtésében viselt egyéni felelősség nőtt,
ezért az öngondoskodás érvényre juttatása érdekében a tagok önkéntes részvételével kiegészítő
nyugdíjintézmények működnek. A jogszabályok tehát utalnak arra, hogy mi lehet a lehetséges
eszköz az időskor és rokkantság esetén a kieső jövedelem pótlásához: a jövedelembiztonság
megteremtésében viselt egyéni felelősség növelése és az öngondoskodás érvényre juttatása.
HAJDÚ József, HOMICSKÓ Árpád Olivér (szerk.): Szociális jog II., Patrocinium, Budapest, 2010., 128-129.
2013. október 1-jei hatállyal a jogalkotó összevonta a magánnyugdíjpénztárak, önkéntes nyugdíjpénztárak,
biztosítók felügyeletét ellátó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét a Magyar Nemzeti Bankkal.
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Arról azonban nem tesz említést sem a rendelkezései, sem pedig az általános indokolás keretei
között egyik jogszabály sem, hogy az öngondoskodás érvényre juttatása milyen eszközök
segítségével növelhető a jövőben, illetve a társadalom széles rétegei számára erre az anyagi
lehetőség, továbbá a hajlandóság megvan vagy sem Az állami nyugdíjrendszer demográfiai
folyamatokra adott és a gazdasági stabilitást elősegítő „válaszai” tükrözik a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer problémáit. A tanulmányban ismertetettek alapján
összegzésként megállapítható, hogy még messze az állam és a biztosítottak számára a cél: hogy
a kiegészítő nyugdíjintézmények időskorban megfelelő mértékben hozzájárulhassanak a
megfelelő szintű időskori szociális biztonsághoz.
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Milanov Viktor: A macedón-görög konfliktus fejlődése az 1995-ös Ideiglenes
Megállapodás tükrében
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Szemesi Sándor egyetemi docens
I. Bevezetés
Tanulmányomban bemutatom a bő két évtizede tartó macedón–görög névvitaként elhíresült
diplomáciai konfliktus alakulását az 1995-ös Ideiglenes Megállapodást1 követően. A
tanulmányban kitérek arra, hogy milyen változások következtek be a két ország közötti
kapcsolatokban, valamint hogyan hatott Macedónia euró–atlanti integrációjára a konfliktus. A
két ország közötti ellentétek hatással voltak az európai és a nemzetközi diplomácia, valamint a
nemzetközi jog fejlődésére. Fontosnak tartom bemutatni azokat a jogforrásokat, amelyek
közvetlenül befolyásolták a konfliktus kimenetelét. Választ adok azokra a kérdésekre, hogy
miképpen lehetne rendezni a kialakult patthelyzetet anélkül, hogy sérülnének az Ideiglenes
Megállapodás rendelkezései, és mit kellene tenni a mindkét fél számára kompromisszumos
megoldás érdekében.
II. A konfliktus háttere
A görög–macedón konfliktus gyökerei még az 1980-as évekbe nyúlnak vissza. Ebben az
időszakban Jugoszláviában gyengült Belgrád központi hatalma és felügyelete a szövetség többi
tagállama, így Macedónia felett is. Macedóniában egyre inkább előtérbe kerültek a nacionalista
politikai nézetek, amelyek hatására Görögország, tekintve hogy északi tartományaiban jelentős
szláv eredetű kisebbség élt, potenciális fenyegetésnek érezte egy újonnan kialakuló állam
létrejöttének a lehetőségét. Macedónia 1991-ben nyerte el függetlenségét és alkotmányában a
Macedón Köztársaság néven kívánta elismertetni szuverenitását a nemzetközi közösségben.
Görögország nyíltan bírálta új szomszédját amiatt, hogy ’Makedonia’ tartományának nevével
szinte azonos módon nevezi magát, Athén szerint ugyanis ez a névválasztás burkoltan
territoriális igények támasztásának veszélyét hordozhatja. A görög álláspont értelmében
Macedónia nem használhatja ezt az államnevet, ugyanis Nagy Sándor antik Makedóniájának
történelme a görög kultúra elidegeníthetetlen része. Ezzel szemben Macedónia az 1990-es
évektől hivatalosan is a görög álláspontnak ellentmondó kultúrpolitikát folytatott, mely szerint
kontinuitás van Nagy Sándor antik állama és társadalma, valamint a modern macedón állam
között. A történelmi-kulturális konfliktusból gyorsan átterjedt a két ország közötti nézeteltérés
jogi síkra is azt követően, hogy Görögország megakadályozta Macedónia csatlakozását több
nemzetközi szervezethez. A névvita Macedónia gazdasági stabilitását is jelentős mértékben
megrendítette, ugyanis Görögország 1992-től részleges, 1994-től pedig teljes kereskedelmi
embargót rendelt el vele szemben. A nemzetközi közösségnek a gazdasági csőd szélén álló
balkáni államot csak igen nehéz és ellentmondásos kompromisszumok árán sikerült kimentenie
szorult helyzetből. 1993-ban az ENSZ Biztonsági Tanács 817. számú határozatában 2 többek
között arra kötelezte a feleket, hogy tárgyalóasztal mellett döntsenek egy kompromisszumos
név mellett, továbbá ideiglenes néven – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) –
zöld utat adott Macedóniának, hogy csatlakozzon az ENSZ-hez. Az Európai Unió és a
nemzetközi mediátorok diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően 1995 őszére Görögország
és Macedónia képviselői aláírták az Ideiglenes Megállapodás néven ismert első
Interim Accord between the Hellenic Republic and the FYROM. New York, 1995. szeptember 13. (Letöltés
helye: http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html letöltés ideje: 2013. október 25.)
2
ENSZ Biztonsági Tanács 817. számú határozata. S/RES/817 (1993). (Letöltés helye:
http://www.hri.org/docs/fyrom/S.RES.817.html letöltés ideje: 2013. október 29.)
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multifunkcionális keretszerződést a két állam között, amely lefektette bilaterális kapcsolatuk
alapjait. A konfliktus kényes politikai-történelmi jellege miatt az Ideiglenes Megállapodás
jogalkotói fokozott óvatossággal fogalmazták meg a szöveget, amely ebből következőleg nem
terjedhetett ki egyes fontos kérdésekre, mint például arra, hogy mi legyen Macedónia
kompromisszumos neve. Egyik fél sem vállalta a politikai kockázatot, hogy nyíltan engedjen
pragmatista álláspontjából, így végül a név kérdését kínosan kikerülték a felek, ettől függetlenül
azonban számos területen (pl. gazdaság, kereskedelem, biztonsági együttműködés,
információbiztonság, stb.) jelentős előrelépés történt a szerződés eredményeként. Az Ideiglenes
Megállapodás értelmében a felek vállalták az ENSZ Biztonsági Tanácsa által szabott tárgyalási
kötelezettséget, ugyanakkor a megállapodás nem kötelezte őket arra, hogy találjanak is egy
mindkét fél számára elfogadható megoldást. A jogi megközelítés helyett a politikai álláspontot
valósították meg a felek, pontosan ebben kereshető leginkább annak a magyarázata, hogy
egészen napjainkig nem sikerült megegyezniük a név ügyéről, valamint nem sikerült
elmozdítani a 2005 óta holtponton lévő macedón euró-atlanti integrációt. A megállapodás
rendelkezései közül két igen fontos cikkelyt érdemes kiemelni, amelyek meghatározták az 1995
utáni kapcsolatokat a két állam között. A 11. cikkely 1. bekezdése értelmében Görögország
vállalta, hogy nem vétózza meg Macedónia csatlakozási szándékát olyan nemzetközi,
multilaterális vagy regionális szervezetekhez, amelyeknek ő is a tagja, amennyiben
Macedóniára ideiglenes nevén – FYROM – hivatkoznak. Görögország 2008-ban megvétózta
Macedónia NATO-csatlakozását függetlenül attól, hogy északi szomszédja csatlakozási
kérelmében az ideiglenes neve szerepelt. Görögország indoklásában többek között arra
hivatkozott, hogy Macedónia maga is megsértette több alkalommal az Ideiglenes Megállapodás
rendelkezéseit a csatlakozási kérelem benyújtását megelőzően, továbbá informálisan továbbra
is Macedón Köztársaság néven tartja fenn kapcsolatait a nemzetközi közösségben, ebből
következően a csatlakozás előtt Macedóniának rendeznie kell kapcsolatait déli szomszédjával.
Az Ideiglenes Megállapodás másik sarkalatos rendelkezése, a 22. cikkely a konfliktusok békés
eszközökkel történő rendezéséről szól. Ennek értelmében bármelyik fél az Ideiglenes
Megállapodás értelmezéséből és alkalmazásából eredő nézeteltérését az ENSZ Nemzetközi
Bírósága (ICJ) elé terjesztheti jogorvoslat érdekében. Ez alól az egyedüli kivételt a név kérdése
jelenti, amelyről az ICJ nem rendelkezhet, erről a feleknek tárgyalás útján kell megegyezniük. 3
A 11. és a 22. cikkely valamilyen szinten ellentétes értelmezéséből eredhetett az a lépés, amely
során Macedónia 2008-ban keresett nyújtott be Görögország ellen az Ideiglenes Megállapodás
rendelkezéseinek megsértése miatt, ugyanakkor Athén szerint a konfliktus közvetlenül a név
kérdését érintené. Az ICJ ítéletében4 igazat adott Macedóniának a meghiúsított NATOcsatlakozás ügyében, viszont jelzésértékű elmarasztaló ítélete nem vont maga után
következményeket Görögországgal szemben. Az ICJ döntése azért sem lehetett a macedón
reményeknek megfelelő mértékben és ténylegesen elmarasztaló Görögországra nézve, mert az
Ideiglenes Megállapodás két említett cikkelyének nyelvezete szintén nem tartalmaz világos jogi
rendelkezést arról, hogy miképpen lehetne egyrészt kettéválasztani a névvita és az integráció
kérdéseit, másrészt miként csatlakozhat Macedónia az Európai Unióhoz és a NATO-hoz
alkotmányos nevének megváltoztatása nélkül.

3

ZAIKOS, Nikos: Interim Accord: Prospects and developments in accordance with international law. in: KOFOS,
Evangelos – VLASIDIS, Vlasis (szerk.): Athens –Skopje: An Uneasy Symbiossis. Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy (ELIAMEP), Athén, 2005. 39.
4
International Court of Justice: Application of the Interim Accord of 13 September 1995. Judgement of 5 December
2011. (Letöltés helye: http://www.icj-cij.org/docket/files/142/16827.pdf Letöltés ideje: 2013. november 1.)
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III. A konfliktus jellegének átalakulása 1995 és 2013 között
A konfliktus kezdetben biztonságpolitikai jellegű volt, ugyanakkor Görögországban az
Ideiglenes Megállapodás aláírásának időpontjában már egyre inkább kulturális-történelmi
fenyegetést láttak Macedónia szuverenitásában, mintsem reális veszélyforrást a görög területi
egységre. A konfliktus Görögországban elvi kérdés volt, a görög alkotmány nem ismeri el mind
a mai napig, hogy területén nemzeti kisebbségek élnének, ezzel ellentétben a macedón
alkotmányban utalás található arra, hogy a szomszédos országokban jelentős számú macedón
identitású lakosság él. Görögország egyrészt elutasítja a macedón állam azon törekvéseit, hogy
erősítse a macedón öntudatot az észak-görögország szlávajkú lakosságban, másrészt elutasítja
a 2006 óta kormányzó VMRO–DPMNE makedón antikvitást feltámasztó kultúrpolitikáját. A
két fél konfliktushoz való viszonyulása az Ideiglenes Megállapodás hatálybalépése óta eltelt
közel két évtizedben folyamatos változáson ment keresztül, és ez az átalakulás leginkább a felek
érdekeinek és céljainak újrafogalmazásával magyarázható. Görögország álláspontját, a kezdeti
1995-1996-os időszakot leszámítva, leginkább egy általános pragmatizmus jellemzi, amely
konstans módon képviseli azt a törekvést, hogy egységes használat céljából, földrajzi előtaggal
ellátott névről kell megállapodniuk Macedóniával. A görög érdekek egyértelműen azt
követelik, hogy Görögország nem találjon kompromisszumos nevet, és ezzel párhuzamosan
fenntartsa a kedvező külgazdasági viszonyokat északi szomszédjával. Ez az álláspont még
inkább felerősödött a 2008-as gazdasági válságot követően, hiszen ettől kezdve a görög
kormányok arra törekedtek, hogy minél kevesebb elvi kérdésből engedjenek az ország
meggyengült gazdaság állapota miatt. Három kulcsfontosságú időpont határozható meg a 2000es években, amikor előrelépést lehetett volna elérni a névvitában: a 2001-es albán-macedón
fegyveres konfliktus, a 2006-os kompromisszum és a 2012-es görög belpolitikai válság. A
macedón államiságnak fennállása egyik legnagyobb kihívásával kellett szembesülnie 2001-ben
azt követően, hogy északi területein szeparatista albán fegyveres csoportok szélesebb
kisebbségi jogokért szálltak harcba a macedón rendfenntartó erőkkel. Ebben az időszakban
Görögország egyértelműen kiállt a macedón állam mellett annak érdekében, hogy megőrizze
az 1991 óta létező biztonságpolitikai békét és status quot. A Georgievszki- és Szimitiszkormány szoros kapcsolatokat épített ki az ezt megelőző három évben, aminek köszönhetően,
a név kérdését leszámítva, a legprosperálóbb macedón-görög együttműködés alakulhatott ki.
Az együttműködés eredményeként Görögország nem elhanyagolható anyagi támogatással
erősítette Macedóniát, ugyanakkor nem szabott feltételeket a névvita rendezését illetően. A
felek 2006-ban igen közel álltak ahhoz, hogy elfogadják a legkonstruktívabb görög javaslatot,
a ’Macedón Köztársaság (Szkopje)’ elnevezést, amelyet a macedón országgyűlésben csak a
VMRO-DPMNE képviselői elleneztek. Közös megállapodáson alapuló megoldás
kidolgozásához azóta sem kerültek a felek közelebb, ugyanakkor a 2008-as macedón kereset
véglegesen a tárgyalások mellőzésére késztette a görögöket, a macedón külpolitikai irányvonal
pedig egyértelműen a kikényszerítésre összpontosult. A Görögországban kibontakozó 2012-es
politikai válság lehetőséget adott volna Macedóniának arra, hogy nyugati partnereitől
nyomásgyakorlást kérjen. Németország és az Egyesült Államok viszont egyértelműen
elzárkózott attól, hogy rontsa pozícióit Görögország esetében, különösképpen azért, mert ekkor
Macedónia már nem jelentett olyan kiaknázatlan lehetőséget, mint egy évtizeddel korábban.
Macedónia azért sem rendelkezett stabil diplomáciai háttértámogatással a nyugati
partnerállamoknál, mert egyrészt provokatív kultúrpolitikát folytatott Görögországgal szemben
az elmúlt években (pl. „Szkopje 2014” projekt),5 másrészt jelentős mértékben megnyitotta
piacát olyan államok előtt, mint Törökország, Oroszország vagy Kína, és ezzel kiváltotta az
Európai Unió nemtetszését.
Urban project „Skopje 2014”. (Letöltés helye: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1213587
letöltés ideje: 2013. november 3.)
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Macedónia álláspontja a névvitát illetően teljes mértékben az ország mindenkori
gazdaságpolitikájához és a belpolitikai erőviszonyokhoz igazodott. Kettős politikai
megközelítés jellemezte a macedón döntéseket 1995-öt követően – a pozitív belföldi
közvélemény érdekében a macedón kormányok azt az álláspontot képviselték, hogy az
alkotmányos államnév nemzetközi használatának kérdésében nem kerülhet sor engedmény
tételére, ugyanakkor, ezzel ellentétben, diplomáciai körökben már javában tartottak a
tárgyalások egy elfogadható, elő- vagy utótaggal ellátott név elfogadása érdekében. A macedón
kormányzati kommunikáció leginkább egyes pozitív görög és nemzetközi reakciók, válaszok
érdekében enyhített nacionalista retorikáján, viszont a gyakran beharangozott konstruktívabb
kormányzati hozzáállás nem valósította meg a hozzája fűzött társadalmi reményeket. A
macedón gazdaság a kereskedelmi embargó leállítását követően gyors növekedést produkált,
ez leginkább a jelentős görög befektetésnek volt köszönhető, és ezen befektetőket a macedón
kormány nem említette, megkímélte a Görögország elleni kritikája során. A 2001-es
polgárháborús helyzet idején tanúsított görög támogatásnak köszönhetően enyhült a macedón
kritika, és ez az együttműködéssel párosított távolságtartás egészen 2006-ig tartott. A Nikola
Gruevszki vezette VMRO-DPMNE új külpolitikai irányt vezetett be 2006-tól, amelynek
lényege, hogy Macedónia a konfrontatív diplomácia útján kívánja elérni céljait. Macedónia új
külpolitikájához az a törekvés is hozzátartozott, hogy növelje az ENSZ Közgyűlésében azon
államok számát, amelyek elismerték őt alkotmányos nevén. Ennek érdekében a macedón média
látványos sikerként számolt be sok óceániai szigetállammal vagy harmadik világbeli országgal
történt diplomáciai kapcsolatfelvételről, ám ezzel jelentős mértékben megnőttek a macedón
külpolitikai kiadások is, hiszen Macedónia leginkább segélyezésen keresztül tudta stimulálni
ezen országokat az együttműködésre. Az új külpolitika másik jellemzője, hogy megszakadtak
a kormányszintű tárgyalások Athén és Szkopje között, és általában csak a kulcsfontosságú
döntések előtt (pl. NATO-csúcs, vagy Európai Tanács-ülés, stb.), külső nyomásra figyelhető
meg macedón felhívás a tárgyalások folytatása érdekében. A már korában említett konfrontatív
kultúrpolitika Macedónia részéről szintén rontott a két ország viszonyán. Görögország többek
között kifogásolta, hogy a szkopjei repülőteret Nagy Sándorról nevezték el, valamint a macedón
fővárost antik hellén város mintájára történő átalakítását sem tudta elfogadni. Macedóniában
leginkább a túrizmus fellendítését kívánják elérni a számtalan beruházás révén, ugyanakkor
egyik oldalról a világgazdasági válság hatására folyamatosan negatívan teljesítő macedón
gazdaságra jelentős többletterhet rótt ki a „Szkopje 2014” terv, másrészt Görögország részéről
folyamatos bírálatokat váltott ki. Macedónia komoly diplomáciai erőfeszítéseket tett, hogy
bevonja az Egyesült Államokat és az Európai Unió egyes tagállamait a mediációs folyamatba,
ugyanakkor 2008 után a macedón konfrontatív politika hatására a nyugati partnerállamok
elfordultak Szkopjétól és a tárgyalási folyamat látványosan holtpontra került.
A 2001-es terrortámadás szintén jelentősen befolyásolta a macedón-görög kapcsolatok
alakulását, hiszen mind a névvita, mind pedig az albán-macedón konfliktus veszélyeztette a
délkelet-európai biztonságot, ugyanakkor a globális terrorizmus háttérbe szorította Macedónia
ügyeit, így a nemzetközi közösség sokkal visszafogottabb diplomáciai figyelmet fordított a
továbbiakban ezekre a problémákra. Az International Crises Group nemzetközi NGO
napirenden tartotta 2001-et követően a névvitát,6 viszont egy-két ígéretesnek tűnő javaslatot
leszámítva, a mai napig nem került napirendre olyan megoldás, ami tartósan kielégíthette volna
a két felet.7
International Crises Group: Macedonia’s Name:Why the Dispute Matters and How to Resolve It. (Letöltés helye:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/macedonia/122-macedonias-name-why-the-disputematters-and-how-to-resolve-it.aspx letöltés ideje: 2013. november 3.)
7
KOFOS, Evangelos: The unresolved ’difference over the name’: A Greek perspective. in: KOFOS, Evangelos –
VLASIDIS, Vlasis (szerk.): Athens –Skopje: An Uneasy Symbiossis. Hellenic Foundation for European and
Foreign Policy (ELIAMEP), Athén, 2005. 170-172.
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IV. A név kérdése jogi szemszögből
Egy szuverén államnak jogában áll alkotmányában meghatározni azt, hogy mi a saját neve, és
hogy milyen formában kívánja azt használni a nemzetközi kapcsolatai során. Görögországot
számos bírálat érte azért az elmúlt két évtizedben, hogy Macedóniával szemben tanúsított
politikájával közvetlenül beavatkozik északi szomszédja belügyeibe. A gyakorlatban
Görögországnak nincsen jogi eszköze ahhoz, hogy közvetlenül megváltoztassa a macedón
alkotmányt, viszont a nemzetközi közösségben folytatott diplomáciája során, a nemzetközi jog
adta lehetőségeit kihasználva sikerül meggátolnia Macedónia integrációját. A 2008-as NATOcsatlakozást megvétózó görög döntés várhatóan nem ismétlődik meg, ugyanis Görögország már
a csatlakozásról történő szavazás előtt nyomatékosan felkészíti a nemzetközi szervezetek
testületeit, hogy vétóval fog élni. Ez azért is hatásos eszköz a görög diplomácia kezében, mert
a nemzetközi szervezetek inkább nem tűznék napirendre a macedón csatlakozásról történő
szavazást, minthogy presztízsveszteséget szenvedjenek egy garantált görög vétó miatt.
Másrészt Görögország így elkerüli annak a lehetőségét, hogy Macedónia ismét hivatkozhasson
az ICJ előtt az Ideiglenes Megállapodás 11. cikkelyének megsértésére. Az sem valószínű, hogy
Macedónia ismét keresetet nyújtana be az ICJ előtt az integráció kérdésében, hiszen a Bíróság
2011-es ítéletében egyértelműen elzárkózott Macedónia álláspontjának támogatásától, a
macedón integráció támogatásának kikényszerítésétől Görögország részéről.
Az Ideiglenes Megállapodás többek között rendelkezik arról, hogy azt kizárólag egy végső
megállapodás követheti, így jogi szemszögből nézve a feleknek meg kell egyezniük egy
végleges névről, ahhoz hogy új alapra emeljék a két ország közötti kapcsolatokat, azaz nem
tudják egy újabb ideiglenes jellegű megállapodással helyettesíteni az 1995-ös Megállapodást.
Az Ideiglenes Megállapodás de facto végleges megállapodásként funkciónál, hiszen egyik
állam se tesz tényleges erőfeszítést a tárgyalási kötelezettség teljesítéséhez. Jelenleg három
fórumon van egyeztetés Macedónia és Görögország között: a két állam ENSZ állandó
képviselőin, Matthiew Nimetz ENSZ-megbízott személyes, kétoldalú egyeztetésein, valamint
az Európai Parlamenten keresztül. Kormányszintű egyeztetésre viszont már hosszú ideje nem
került sor a látványos macedón felkérések ellenére, ugyanis Görögország miniszterelnöke,
Andonisz Szamarasz határozottan elzárkózik attól, hogy egyeztessen e témáról macedón
kollégájával.
Görögországnak mindenképpen kedvező a jelenlegi helyzet, ugyanis az ICJ 2011-es ítélete óta
nem intéztek ellene jelentősebb, nemzetközi bírálatot a macedón ügyben és a status quo
továbbra is érvényesíti azt a kezdeti görög elképzelést, hogy az ideiglenes név – FYROM –
beépüljön a diplomácia mindennapi gyakorlatába.
V. Befejezés
A macedón–görög konfliktusnak három kimenetele lehetséges – rövidtávon nem várható egyik
fél részéről sem kezdeményezés, így az 1995 óta tartó megoldatlan kérdés megőrződik, és
lényegi változás nem lesz. Középtávon Macedóniának meg kell hoznia azt a nehéz döntést,
amely értelmében választania kell a nemzeti identitás megőrzése és az uniós csatlakozás között.
A konfliktus elhúzódása annyiban érdeke a macedón félnek, hogy ezáltal a Macedónia és a
Macedón Köztársaság elnevezések szokásjogi elemekké válhatnak, és idővel minden semleges
álláspontot képviselő állam megegyezik Macedóniával a hivatalos gyakorlatba történő
átemelésről (Magyarország 2012-től hivatalosan is elismerte alkotmányos nevén Macedóniát).
A konfliktus elhúzódása viszont egyértelmű veszélyforrásokat is rejthet Macedónia számára,
ugyanis kicsi és nyitott gazdasága révén igen sebezhető az uniós tagság nélkül. Másik nyitott
kérdés a társadalmi stabilitás fenntartása Macedóniában, ugyanis 2001 óta nem volt
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népszámlálás az országban,8 és az ország lakosságának nagyjából egyharmadát kitevő albán
kisebbség aránya folyamatosan növekszik a macedón többséghez képest. Macedónia, mint
fiatal állam, legfontosabb prioritásai között szuverenitásának megszilárdítása szerepelt, többek
között ennek is tudható be az antik történelmi gyökereknek az erőltetése. Kérdéses, hogy
mennyire illeszkedhet be egy ilyen politikába az államnév külső nyomásra történő
megváltoztatása.
A de facto kétpárti macedón (VMRO–DPMNE) és a kétpárti macedóniai albán (DUI és DPA)
politikai elitnek megéri a jelenlegi politikai viszonyoknak a konzerválása, hiszen így kívülről
(Európai Unió, Albánia, Görögország, stb.) csak csekély politikai nyomás nehezedik rájuk
abból a szempontból, hogy reális politikai változásokat kezdeményezzenek.
Amennyiben a felek mégis megállapodnak egy kompromisszumos államnévről, akkor több
kényes kérdésről is meg kell egyezniük, mint például arról, hogy a nevet egységesen használják,
avagy csak nemzetközi kapcsolatok során. Kérdéses még, hogy Macedónia megváltoztatná-e
az összes nemzetközi szerződését ennek nyomán, továbbá változna-e a macedón alkotmány.
Ezekről a kérdésekről éles viták folytak a görög és a macedón jogalkotók között, és az eddigi
eredménytelen tárgyalási fordulók eredménytelensége alapján kevés annak a valószínűsége,
hogy a közeljövőben a 2006-os névmegoldáshoz hasonló helyzet alakuljon ki, amikor a nemzeti
parlamentek elé kerül egy véglegesített javaslatnak a megszavazása.

A 2001-es macedóniai népszámlálás adatai. Macedónia Állami Statisztikai Hivatala. (Letöltés helye:
http://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaX.pdf letöltés ideje: 2013. november 2.)
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Bevezetés
Pompedou, a francia elnök már 1972-ben javasolt egy önállóan "gondolkodó titkárságot",
amely párizsi székhellyel, az Európai Politikai Együttműködésért (továbbiakban: EPE) felelt
volna. A Benelux államok ellenezték a javaslatot, mivel úgy gondolták, hogy ez nagy kihívást
jelentene a Bizottságnak, különösen hatásköri kérdésekben. Tizenöt évvel később, 1987. július
1-jén az Egységes Európai Okmány létre hozta az első állandó EPE titkárságot. Ez a Tanács
Főtitkárságán belül helyezkedett el, költségvetését részben a Bizottság, részben a tagállamok
biztosították. Az EPE egy kis létszámú titkárság volt, melyben korlátozott szerepet játszottak a
tagállamok és a Bizottság. Az EPE Titkárságot 1992-ben a Maastrichti Szerződés a Közös Külés Biztonságpolitikába (továbbiakban: KKBP) olvasztotta be.1 A KKBP jogszabályi alapjainak
Maastrichti Szerződéssel történt megteremtését követően a KKBP − a fejlődésével
párhuzamosan − egyre nagyobb végrehajtó és tervező apparátust kívánt. Ezt a hátteret a Tanács
Főtitkársága jelentette, amely e feladata révén a Bizottság mellett fontos végrehajtó szerepet
játszott. Az Uniót ugyanakkor a KKBP terén az egymást váltó elnökségek képviselték, ami nem
tette lehetővé a szükséges egységességet, folyamatosságot és átláthatóságot. Ennek, valamint a
hangsúlyosabb fellépés és az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében, az
Amszterdami Szerződés megteremtette a Főképviselő intézményét. A Főképviselő a Tanács
alárendeltségében működő, azt döntései előkészítésében, valamint végrehajtásában támogató
intézményi tényező, aki egyúttal a Tanács Főtitkára is. Az Amszterdami Szerződés szerint (151.
cikk) a Tanács Főtitkára ellátja a KKBP Főképviselőjének feladatkörét, akit a Tanács
Főtitkárságáért felelős főtitkárhelyettese segít tevékenységében. Ezzel a Tanács
Főtitkárságának adminisztratív irányítását és a Tanács külpolitikai döntéshozatalához
kapcsolódó teendőket egyértelműen elválasztották egymástól. 2 A Tanács Főtitkárának kérdése
akkor kapott nagyobb szerepet, amikor az Amszterdami Szerződés hatályba lépését követően
1999 decemberében a Tanács Főtitkára – és a Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselő is
egyben – Javier Solana lett.3 Az Amszterdami Szerződés módosításai a Főképviselő helyét és
szerepét az EUSz. V. címén belül egyrészt a Tanács elnökségének feladatait meghatározó
szabályokhoz (18. cikk) kapcsolták, másrészt egy teljes egészében új rendelkezés (26. cikk)
beillesztésével külön is meghatározták a KKBP-Főképviselő működésének célját és
részvételének lehetséges módozatait.4 Öt évvel később, az Alkotmányos Szerződés javasolta az
Európai Külügyi Szolgálat (továbbiakban: EKSz) létrehozását. Célja, hogy segítse az új európai
külügyminiszter munkáját, aki egyben a Bizottság alelnöke, és aki minden szempontból felelős
az EU külpolitikájáért. Az Alkotmányos Szerződés elutasítása után, továbbra sem változott a
⃰ A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
LEQUESNE, Christian: The European External Action Service: Can a New Institution Improve the Coherence of
the EU Foreign Policy?,In: TELÒ, Mario (ed.): The EU's Foreign Policy: What Kind of Power and Diplomatic
Action?, Université Libre de Bruxelles, Belgium, 79-80. oldal.
2
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perspektíva, miszerint egy állandó titkárságot kellene létrehozni. A javasolt EKSz ezúttal
megmaradt a Lisszaboni Szerződésben, kivéve, hogy már nem európai külügyminiszter
elnevezésként. Catherine Ashton 2009. december 1-jén kezdte meg Főképviselői / alelnöki
munkáját. Az EKSz egy hónappal később, 2010. január 1-jén kezdte meg tevékenységét.5
Annak az oka, hogy Franciaország és Hollandia nemmel szavazott az Alkotmányos Szerződésre
2005 tavaszán, nem az Alkotmányos Szerződés külpolitikára vonatkozó reformjaival szembeni
ellenállásban keresendő. Sőt mi több, az EU működését értékelő közvélemény folyamatosan
szorgalmazza a közös fellépést, jobb együttműködést a tagállamok között nemzetközi
ügyekben, az Unió érdekeinek és értékeinek védelme érdekében.6 Ezért lehetett gyakorlatilag
változtatás nélkül átemelni az Alkotmányos Szerződés külpolitikáról szóló részét a Lisszaboni
Szerződésbe.
Végül a már említett Lisszaboni Szerződés hozta létre az Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikai
Főképviselőjét. Továbbá ezen szerződés 27. cikke kimondja, hogy a Főképviselőt az EKSz
segíti. Ez a szerv együttműködik a tagállami diplomáciával. A szervezet Főtitkársága, a Tanács
és a Bizottság tisztviselőkből áll, valamint a tagállamok nemzeti diplomáciai szolgálatainak
személyzetéből. Az EKSz szervezetét és működését megállapító határozatot a Tanács 2010.
július 26-án hagyta jóvá. A fentiekből láthatjuk, hogy az állandó titkárság ötlete, mely külön
létezik a már meglévő uniós intézményektől azért, hogy a tagállamok jobban összehangolják
érdekeiket, nem egy új ötlet az uniós külpolitika területén.
I. A Lisszaboni Szerződés Közös Kül- és Biztonságpolitikát érintő reformjai
Sok változást vezetett be az Európai Unió külkapcsolati rendszere tekintetében a Lisszaboni
Szerződés, melyek közül az egyik leglátványosabb az EKSz. 7 Az EKSz létrehozásának célja,
hogy támogassa a szintén új szereplőt, a Közös Kül- és Biztonságpolitika Főképviselőjét.
Ugyanakkor a szerződés erre vonatkozó cikke homályos és nem határozza meg pontos
formában az új szervet. Számos kérdést vet fel az újítás: vajon az EKSz képes-e önállóan
cselekedni, és saját érdekében olyan döntéseket hozni, amelyek korlátoznak más szereplőket a
rendszerben? Vannak olyan területek, amelyekben az EKSz-nek nagyobb a döntéshozatali
autonómiája, mint másoknak? Annyi azonban bizonyos, hogy a Lisszaboni Szerződés óta az
Európai Unió külpolitikai szervezete és működése jelentősen megváltozott. Összesen húsz
külpolitikai újítást tartalmaz a szerződés, melyeknek célja, hogy javítsák a hatékonyságot az
Unió külpolitikájában. A Lisszaboni Szerződés számos olyan kérdésben ért el komoly
eredményt és előrelépést, amelyben a tagállamok már hosszú évtizedek óta nem jutottak
megállapodásra.
A Lisszaboni Szerződés újításai illeszkednek az európai integráció építkezési folyamatába,
amelyben világosan tetten érhető az európai reformfolyamatokat korábban is jellemző
szempont: az integráció további elmélyítése, az együttműködés fejlesztése 8 és olcsóbbá tétele.
A Lisszaboni Szerződés az Unió külső tevékenysége terén hozott húsz újítása közül a
következőkben az Európai Unió jogi személyiségét, illetve a KKBP főképviselői tisztségét
érintő reformokat mutatom be.

5

LEQUESNE, Christian: The European External Action Service: Can a New Institution Improve the Coherence of
the EU Foreign Policy?,In: TELÒ, Mario (ed.): The EU's Foreign Policy: What Kind of Power and Diplomatic
Action?, Université Libre de Bruxelles, Belgium, 79-80.
6
MISSIROLI, Antonio (2007): The EU Foreign Service: how to build a more effective common policy, Introduction:
A tale of two pillars and an arch. EPC Working Paper, No.28., 75.
7
Editorial Comments, The 2013 review of the European External Action Service: A missed opportunity? (2013)
50 Common Market Law Review, Issue 5, pp. 1211. oldal.
8
HORVÁTH Zoltán - ÓDOR Bálint: Az Európai Unió szerződéses reformja Az Unió Lisszabon után, HVG-ORAC
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I.1. Az Európai Unió jogi személyisége és a KKBP Főképviselője
Az Európai Unió jogi személyisége és a Főképviselő státusza között függőségi viszony áll fenn.
Ugyanis ha az Európai Unió nem rendelkezne jogi személyiséggel, akkor a Főképviselő sem
rendelkezne jogi alappal, hogy fellépjen az EU nevében mint „külügyminiszter”, képviselve
annak érdekeit és pótolva annak ez idáig hiányzó arcát. Tehát az EU jogi személyiségére joggal
gondolhatunk úgy, mint a Főképviselői poszt létfontosságú előfeltételére. A Lisszaboni
Szerződést megelőzően csak az Európai Közösség rendelkezett jogi személyiséggel, az EU
nem. Az EK-Szerződés 281. cikke az Európai Közösséget jogi személyiséggel ruházta fel, de
magáról az Európai Unió jogi személyiségéről a korábbi szerződések nem rendelkeznek. Ennek
nagy a jelentősége, mert míg az Európai Közösség nemzetközi szerződéseket köthetett és
önállóan léphetett fel harmadik országokkal való kapcsolatokban − azokon a területeken, ahol
hatáskörrel rendelkezik −, ezt a Lisszaboni Szerződés előtt nem, illetve csak korlátozottan
tehette meg az Európai Unió. Ráadásul ezen lépések csak kötelező, megfelelő megerősítő
aktusok révén voltak megvalósíthatóak.9 A Lisszaboni Szerződés előtt hatályos EU-Szerződés
a második és harmadik pillér területén a 24. cikk (1) és (6) bekezdésében illetve a 38. cikk
szerint biztosított bizonyos szerződéskötési képességet az Unió számára. Az Európai Uniót
azonban a Szerződés nem ruházta fel kifejezetten jogi személyiséggel. Az Európai Unió jogi
személyisége 10 immár alapító szerződési szinten is elismerést nyert és a Közösség elnevezést
az „Unió” váltotta fel. Ezen homogén megnevezés már egységet és önálló nemzetközi szereplőt
feltételez a ’nagyvilág’ színpadán. A jogi személyiség megszerzésével az EU megkapta az
esélyt arra, hogy mint nemzetközi főszereplő hasson a világpolitikára. A mai napig a
legszembetűnőbb példája ennek az új jellemzőnek az volt, amikor 2011. május 2-án az ENSZ
engedélyezte, hogy Van Rompuy a következő szeptemberi Közgyűlésén első alkalommal
mondjon beszédet az Európai Unió nevében.11A reformfolyamat során számos fontos kérdés
felmerült, így például az is, hogy az Unió képes-e közös célokat közösen meghatározni, vagy
ellenkezőleg, különböző elképzelések, jövőképek fogalmazódnak majd meg az Unión belül.
Többek között e közös célok megvalósítására hozták létre az Unió Külügyi és
Biztonságpolitikai Főképviselőjének tisztségét, illetve az ő munkáját segítő Európai Külügyi
Szolgálatot. Ez fontos előrelépést jelent az Unió egységes nemzetközi szerepvállalásának
megerősítése irányába, és hozzájárul ahhoz, hogy az Unió hatékonyabban működjön.12 Az
EKSz és a Főképviselői poszt létrehozásának köszönhetően, − mint ahogyan azt Henry
Kissinger híres anekdotája is tartja, − az EU valóban egy hangként szólhat bele abba a bizonyos
képzeletbeli telefonba. Ezzel a lépéssel, úgy tűnik, hogy az Unió már „képes elkötelezni” magát
egy egységes jövőkép érdekében. Ezzel megszünteti a megosztottságot és megerősíti az Unió
súlyát a nemzetközi színtéren.13
A létrehozott Szolgálat jogi alapja a Lisszaboni Szerződéssel módosított EUSz 27. (3)
bekezdése.14 A Lisszaboni Szerződéssel módosított EUSz 27. cikkének (2) bekezdése
értelmében a KKBP terén a Főképviselő képviseli az Uniót. Ezen túlmenően képviseli az Unió
álláspontját nemzetközi konferenciákon, nemzetközi szervezetekben illetve politikai
párbeszédet folytat harmadik felekkel. A Főképviselő hatalma igen szerteágazó, hiszen a
Külügyek Tanácsa elnöki tisztje mellett betölti a Bizottság alelnöki pozícióját is. 15 A pozíció
HORVÁTH Zoltán – ÓDOR Bálint (2010): i.m., 76.
EUSz. 47. cikkében kimondja, hogy az Európai Unió jogi személy.
11
EUI Working Papers, The Lisbon Moment – Challenges and Innovations for EU Diplomacy, RSCAS
2013/43Robert Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme-52, 5.
12
HORVÁTH Zoltán – ÓDOR Bálint (2010):i.m., 47.
13
HORVÁTH Zoltán – ÓDOR Bálint (2010): i.m., 77.
14
Editorial Comments, The 2013 review of the European External Action Service: A missed opportunity? (2013)
50 Common Market Law Review, Issue 5, 1212.
15
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bevezetésének főleg intézményi jelentősége van, a Főképviselő ugyanis – mint ahogyan a fenti
rendelkezésből láthatjuk – a Bizottság alelnöke is egyben, vagyis megszűnik a munkaköri
kettősség a Főképviselő és a külügyekért felelős biztos között. 16 A Lisszaboni Szerződés
gyakorlatilag megtartotta az Alkotmányos Szerződés gondolatait, de az „Unió
külügyminisztere” megnevezést átkeresztelték az Unió Kül- és Biztonságpolitikai
Főképviselőjévé, illetve kihangsúlyozták, hogy az új elgondolás – beleértve az EKSz-t – nincs
hatással a tagállamok felelősségére, sem saját külpolitikájuk alakításban, sem pedig a nemzeti
képviseletükre harmadik országban és nemzetközi szervezetekben. Ezek az új elgondolások
nem érintik a tagállamok biztonsági és védelmi politikáját, sem pedig a Biztonsági Tanács és
tagjainak elsődleges felelősségét a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában. 17 A korábbi
„miniszteri” cím megváltoztatása szimbolikus, mivel célja, hogy eloszlassa azokat a félelmeket,
melyeket ez a kifejezés kiválthatna.18 Ez csupán játék a szavakkal, mivel nem a poszt
elnevezését, hanem annak célját és működési mechanizmusát kell tekintetbe venni.
Az első kérdés az új intézményi környezettel kapcsolatosan merült fel, amiben a Főképviselő
és/mint a Bizottság alelnöke működik. Valójában a kettős „kalappal” és azáltal, hogy vége
szakadt a félévente változó EU-s elnökségi rendszer külkapcsolatokban meghatározó
szerepének, a fragmentációval és dualizmussal kapcsolatos problémák megoldására törekedtek.
Így nincs többé kettő vagy akár három külön Európai Uniós képviselő a nemzetközi
találkozókon és nincs többé új személy sem az EU képviseletében minden hatodik hónapban.
Ahogy az Alkotmányos Szerződés előre jelezte, a reformszerződés bevezetett egy új intézményi
szereplőt, nevezetesen az Európai Tanács elnökét. Az elnök átvesz néhány feladatot a Tanács
főtitkárától, illetve valamilyen formában biztosítja az EU csúcstalálkozókkal kapcsolatos külső
koordinációt és képviseletet. Ennek eredményeképpen a Főképviselőnek intenzíven és szorosan
együtt kell működnie ezzel az új intézményi szereplővel minden olyan kérdésben, ami az
Európai Tanács döntéseinek előkészítésével kapcsolatos. Itt kitapintható egyfajta duplikáció,
átfedés a két intézmény személyzetében. 19 2009 novemberében Catherine Ashton brit bírónőt
nevezték meg az EU Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselőjének posztjára, akit 2010. február
9-én az Európai Parlament is megerősített tisztségében. 20
II. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSz)
II.1. Az EKSz felépítésére vonatkozó elképzelések
Legfőképpen az osztotta, illetve osztja meg máig is a tagállamok EKSz-hez való viszonyát,
hogy kis vagy nagy országokról van-e szó. Az EKSz-re vonatkozóan a kisebb tagállamok
lelkesebbnek tűntek, mint a nagyok, habár ez utóbbiak nem követnek egy egységes stratégiát,
mivel túl elfoglaltak a pozíciókért egymással vívott harcban. Ez alól kivétel például
Németország, amely kezdettől fogva támogatta az EKSz létrehozásának ötletét és érdekében áll
egy erős és hatékony EKSz. Habár a Lisszaboni Szerződéssel megteremtették a lehetőséget a
közös külpolitikára, a tagállamok úgy tűnik, hogy még mindig független külpolitikai célokkal

TÜRKE András István: Az Európai Külügyi Szolgálat: a szorosabb integráció vagy a megosztottság eszköze?,
Külügyi szemle, 2010. IX. évfolyam, 2. szám., 10.
17
EUSz 30 és 31. cikkek
18
Az eredetileg tervezett uniós külügyminiszteri poszttal szemben Nagy-Britannia jelezte fenntartásait. Ezeket
figyelembe véve született meg az „Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője” pozíció, melynek tartalma
nem, csupán az elnevezése változott.
19
MISSIROLI, Antonio (2007) i.m., 19.
20
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rendelkeznek.21 Egyes visszaemlékezések szerint az intézményi tárgyalások során néha úgy
tűnt, mintha egyfajta „pajzs” jött volna létre a tagállamok és más európai intézmények között,
ahelyett, hogy a közös érdekeket támogatták volna.22 Tehát jogosan merült fel a kérdés,
miszerint az EKSz létrejötte a szorosabb integráció vagy esetleg a megosztottság eszköze az
Unióban. Ma már világos, hogy ezen viták, melyek békétlenséget jelentettek az EU-ban,
könnyen visszavezethetők a homályos jogi megfogalmazásra, a feladatok pontatlan elosztására
a Bizottság, a Tanács és a Szolgálat között és a források bonyolult kezelésére.
II.2. Az EKSz összetétele
Az EUSz 27. cikkének (3) bekezdése általánosságban rendezi az EKSz összetételét és
viszonyait a tagállami diplomáciai szolgálatokkal. A Főképviselőt munkája ellátásában az
Európai Külügyi Szolgálat segíti. Ez a szolgálat együttműködik a tagállamok diplomáciai
szolgálataival. Az EKSz a Tanács Főtitkársága, valamint a Bizottság megfelelő szervezeti
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a nemzeti diplomáciai szolgálatok által kirendelt
személyzetből áll.
A Főképviselő egy személyben jeleníti meg az uniós külkapcsolatok korábban megosztott
gazdasági és politikai ágát, irányítja a KKBP végrehajtását és biztosítja, hogy az Unió a
nemzetközi porondon és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban egységesen, közös
hangon szólaljon meg. A Lisszaboni Szerződés szerinti főképviselői poszt újdonsága, hogy
egyesíti a korábbi Főképviselőnek (vagyis Solana-nak), a Külügyek Tanácsa elnökének, és a
Bizottság külkapcsolatokért felelős alelnökének posztját egy személyben. Ez hatalmas feladat
lenne egy embernek, épp ezért ebben nyújt segítséget neki az EKSz, amely legalább hatvan
százalékos arányban uniós tisztségviselőkből – a Tanács Főtitkársága és a Bizottság
munkatársaiból – illetve legalább harmadrészt a tagállamok diplomáciai szolgálatai által
kirendelt személyzetből áll, tevékenységét pedig a tagállamok diplomáciai szolgálataival
együttműködve végzi. Az új külügyi szervezet felállása új helyzetet teremt az európai
külpolitikában.23
Az EUSz 27. cikk (3) bekezdése második mondatának értelmében az EKSz szervezetét és
működését a Tanács határozatban állapítja meg. A Tanács elsődlegesen meghallgatja a
Főképviselő javaslatát, melyről csak az után határoz, hogy az Európai Parlamenttel és a
Bizottsággal konzultációt folytatott volna. E felhatalmazás alapján született meg az EKSz
szervezetéről és működéséről szóló 2010/427/EU tanácsi határozat.2425 A határozat 1. cikkének
(2) bekezdése szerint az EKSz az Európai Unió önálló, a Tanács Főtitkárságától és a
Bizottságtól függetlenül működő, a feladatai ellátásához és a céljai eléréséhez szükséges
jogképességgel rendelkező szerve.
Az EKSz-t egy központi igazgatási szerv és az Uniót a harmadik országokban és a nemzetközi
szervezetekben képviselő küldöttségek alkotják.26 Az Unió száznegyven küldöttségéből álló
hálózat fontos eszköz, mivel a küldöttségek egyre inkább az EKSZ fellépéseinek
középpontjában állnak, nemcsak a politikai, diplomáciai és szakpolitikai munkához való egyre
21
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jelentősebb hozzájárulásukkal, hanem a tagállamoknak nyújtott támogatásuk révén is. Az EKSz
központi igazgatási szerve főigazgatóságokból áll.27 Az EKSz-t egy, a Főképviselő irányítása
alatt tevékenykedő ügyvezető főtitkár irányítja. Az ügyvezető főtitkár feladata elsősorban az
EKSz zavartalan működéséhez szükséges intézkedések meghozatala, a személyzeti igazgatásra
és a költségvetési gazdálkodásra vonatkozókat is beleértve. Továbbá az ügyvezető főtitkár
biztosítja az Unió küldöttségeivel való koordinációt is. Az ügyvezető főtitkárt két
főtitkárhelyettes segíti munkájában.28
Az EKSz vezető tisztségeiért jelentős küzdelem alakult ki. Egy hónappal a magyar elnökség
indulása előtt, 2009. december 1-jén nevezték ki a Főképviselőt. A magyar elnökség volt az
első, amelynek együtt kellett dolgoznia a fokozatosan felálló új szolgálattal, melynek
tisztviselőit ekkor nevezték ki, így tevékenysége ezen a területen precedensértékű lehet. A
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtt az esetek többségében a fél éves mandátummal bíró
soros elnökség képviselte az Uniót a külkapcsolataiban. Azóta azonban azt mondhatjuk, hogy
az uniós külpolitikának egy „arca” van, az öt évre választott Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselő. A szolgálat főtitkára Pierre Vimont, Franciaország korábbi washingtoni
nagykövete lett, helyettesei a német Helga Schmid és a lengyel Maciej Popowski, akik
mindketten sokéves diplomáciai tapasztalattal bírnak. Ezen a ponton szeretném felhívni a
figyelmet egy jogilag furcsa tényre, mégpedig David O’Sullivan helyzetére, akinek a
főigazgatói posztját a tanácsi rendelet nem tartalmazza, tehát nem is kellene léteznie. Ebből is
látszik, hogy egy folyamatosan változó szervet üdvözölhetünk az EKSz személyében.
Tehát az EKSz személyzete a Bizottság, a Tanács és a tagállam hivatalnokaiból áll és a
tagállamokból a teljes személyzet legalább egyharmadának kellett az EKSz apparátusához
csatlakoznia. Ez a meghatározás politikai harcokra adott lehetőséget és egy évbe telt megoldani
a kérdést, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy még mindig vannak belső „csaták” e téren. 2010.
november 24-én fogadták el az ehhez szükséges szabályozást, amelyben rendezték a nemzeti
diplomaták státuszát és a ranglétrán való előmeneteli lehetőségeiket. A nemzeti diplomaták,
„átmeneti ügynök” státuszt kaptak, amellyel ugyanazon jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkeznek, mint az „állandó hivatalnokok”.29
II.3. Az EKSz feladatai
Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 27. cikkének (3) bekezdése, előírja az Európai
Külügyi Szolgálat létrehozását, amelynek feladata az Unió Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselőjének támogatása.
Tehát az EKSz fő feladata az, hogy a Főképviselőt támogassa megbízatása teljesítésében, és így
lehetőség nyíljon arra, hogy a Lisszaboni Szerződés adta lehetőségeket teljes mértékben az
uniós külső fellépés fokozott koherenciájának előmozdítására lehessen használni.30 Az EKSz
központi funkciója a koordinálás, amely két vonalon fut. Az egyik vonalat horizontálisan futó
vonalként kell elképzelni, amely az EU tagállamai és az EU intézményei között helyezkedik el,
nekik rengeteg szakértelmük és ismeretük van az EU külpolitikájáról (legfőképp a
Bizottságnak). A másik vonal, a vertikális vonal, azon 27 EU tagállam között húzódik, akik
Európai
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Tanácsának
jelentése
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nem mondanak le saját nemzeti külpolitikájukról. A 2010/427/EU határozat szövege a
kétértelműség remekműve. Már ez is előre jelezte a végrehajtás esetleges nehézségeit.31 A 2.
cikke rendelkezik a szerv feladatairól. Ennek értelmében az EKSz támogatja a Főképviselőt:
a.) a KKBP – beleértve a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVP) is – irányítására, az e
politika kidolgozásához javaslataival való hozzájárulásra, valamint az Unió külső
tevékenységei közötti összhang biztosítására vonatkozó megbízatása teljesítésében, b.) a
Külügyek Tanácsa elnöki tisztének az ellátásában, valamint c.) a Bizottságban betöltött alelnöki
tiszte ellátásában, a Bizottságban a külkapcsolatokkal összefüggésben és az Unió külső
tevékenységei egyéb szempontjainak az összehangolása tekintetében rá háruló feladatok
ellátásában. d.) segíti az Európai Tanács elnökét, a Bizottság elnökét és a Bizottságot a
külkapcsolatokkal összefüggő feladataik ellátása során.
A határozat 3. cikke szól arról, hogy az EKSz mely szervekkel, illetve intézményekkel működik
együtt feladatainak ellátása során. E rendelkezés szerint az EKSz támogatja és együttműködik
a tagállami diplomáciai szolgálatokkal, a Tanács Főtitkárságával és a Bizottság szolgálatával.
A Tanács Főtitkárságával szolgálati szintű megállapodásokat is köthet. A Bizottság szolgálata
és az EKSz az együttműködésen kívül szolgálati szintű megállapodásokat köt és konzultációs
tevékenységet is végez, ha az Unió külső tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáról van
szó, kivéve a KBVP területét. A Bizottsággal akkor működik együtt, amikor a Bizottság részt
vesz a KBVP-t érintő területen kidolgozandó aktusok előkészítő munkájában és eljárásában. Az
Unió egyéb hivatalaival − az intézményközi szervekhez hasonlóan − szolgálati szintű
megállapodásokat köt. Az Európai Parlamenttel is köteles együttműködni, viszont egyéb
intézmények és szervek által nyújtott segítséggel is élhet, tehát nem kötelező. Az Európai Csalás
Elleni Hivatallal (OLAF) az 1073/1999/EK rendelettel összhangban együttműködik. Az EKSznek katonai és civil válságkezelési egységeket kell biztosítania a Tanács titkárságán belül.
Rendkívül fontos, hogy az EKSz szereplői a hírszerzési elemzések eredményét megosszák
annak érdekében, hogy támogathassák a Főképviselőt az uniós külpolitika átfogó, következetes
és hatékony igazgatására vonatkozó megbízatásának teljesítésében. Az EKSz-nek biztosítania
kell, hogy az Európai Parlamentnek legyenek kapcsolattartói az Európai Parlamenttel való
együttműködést szavatoló uniós küldöttségekben (például a harmadik országokkal fenntartott
parlamenti kapcsolatok ápolása érdekében). Az Európai Unió küldöttségei ugyan az EKSz
szerves részét képezik, igazgatási szempontból azonban a Bizottsághoz tartoznak, utasításaikat
a Főképviselőtől kapják és az ő ellenőrzése alá tartoznak.32 A 13. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a Főképviselő is „felülvizsgálja az EKSz szervezetét és működését, amely kiterjed
többek között az irányelv 6. cikkének (6), (8) és (11) bekezdésére. A felülvizsgálat során,
amennyibe szükséges, javaslatokat tesz a határozat felülvizsgálatára. Ebben az esetben a Tanács
az EUSz 27. cikk (3) bekezdésének fényében felülvizsgálja magát a határozatot 2014 elejéig”. 33
II.4. A Főképviselő szerepe, feladatai a KKBP terén
Ahogyan azt a 2010/427/EU határozat 2. cikkéből is kiolvashattuk, az EKSz elsősorban a
Főképviselő feladatainak ellátását segíti. Éppen ezért annak érdekében, hogy az EKSz-nek az
Unió külpolitikájában betöltött szerepét megérthessük és ennek alapján az európai integráció
előre vitelében való szerepét értékelhessük, szükséges, hogy az EUSz rendelkezései alapján
magának a Főképviselőnek az Unió külső tevékenységének formálásában szerepet játszó
intézményeivel való együttműködését, illetve ezen intézmények közötti hatáskör- és
feladatmegosztását részletesebben megvizsgálni.
31
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A főképviselői poszt igen árnyalt, mivel sok feladat ellátására kitalált és mélyen az Unióba
ágyazott poszt, amely nagy hatalmat és befolyást jelent Catherine Ashtonnak. Ezt
alátámasztván, a Főképviselő egyrészről részt vesz az Európai Tanács munkájában. Az Európai
Tanács elnöke úgy látja el az Unió képviseletét, hogy ezzel a Főképviselő hatásköréhez tartozó
KKBP ügyeket nem sérti. Az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel a Bizottságot mint
testületet. Ez azért fontos a Főképviselő szempontjából is, mert ő a Bizottság egyik alelnöke.
Ahogyan azt az EUSz 18. cikke kimondja, a Főképviselő a Bizottságon belül felelős a
külkapcsolatok ellátásáért, illetve az Unió külső tevékenységének összehangolásáért. Az
Európai Parlament szavaz a Bizottságról mint testületről és bizalmatlansági indítványt is tehet
a Bizottsággal szemben, amelynek következtében a Főképviselőnek le kell mondania a
bizottsági tagságról. Az Európai Parlament évente két alkalommal megvitatja a KKBP és a
KVBP végrehajtása területén elért előrehaladást. A Főképviselő elnököli a Külügyek Tanácsát
és feladata irányítani és végrehajtani a KVBP-t. Az EUSz 21. cikke kimondja, hogy a
Főképviselő közreműködésével a Tanács és a Bizottság együttműködnek egymással, hogy a
külső tevékenység különböző területei egymással összhangban működhessenek, előírja, hogy a
Főképviselő segíti a Tanácsot és a Bizottságot az uniós külpolitika különböző területei közti
koherencia biztosításában. A 22. cikk szerint, a Főképviselő javaslatot terjeszthet a Tanács elé
a KKBP területét illetően. A Bizottság csak a külkapcsolatok egyéb területein rendelkezik
döntéskezdeményezési (javaslattételi) joggal. Az EUSz 24. cikk elemzéséből kitűnik, hogy a
Tanács és a Főképviselő gondoskodnak az Unió külső tevékenységével kapcsolatos elvek
betartásáról, úgy, mint a lojalitás, a kölcsönös szolidaritás vagy a kölcsönös politikai
szolidaritás erősítése, továbbfejlesztése. Ezek biztosítják az Unió fellépésének egységességét,
koherenciáját, eredményességét. A 26. cikk a tagállamok és a Főképviselő pénzügyi
kapcsolatáról rendelkezik, miszerint a KKBP végrehajtása nemzeti és más erőforrások
felhasználásával történik. A 27. cikk kimondja, hogy a Tanács határozatait a Főképviselő hajtja
végre. A Főképviselő javaslatot tehet a Tanácsnak, aki konzultál erről az Európai Parlamenttel,
majd a Bizottság egyetértése után határoz a javaslatról.
EUSz 36. cikke alapján, a Főképviselő rendszeresen konzultál az Európai Parlamenttel a KKBP,
valamint a KBVP főbb vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről, továbbá
folyamatosan tájékoztatja a Parlamentet e politikák alakulásáról, és gondoskodik arról, hogy az
Európai Parlament nézeteit kellőképpen figyelembe vegyék. Az EUSz 42. cikke felhatalmazást
ad a Főképviselőnek/alelnöknek arra, hogy javaslatokat tegyen a közös biztonság- és
védelempolitika terén, beleértve a missziók megindítását is, mind nemzeti, mind pedig uniós
erőforrások felhasználásával.34 A Tanács a külpolitikát érintő fontos kérdésekben konzultál a
Parlamenttel. A képviselők megkérdőjelezhetik a Tanács politikáit és ajánlásokat
fogalmazhatnak meg. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai Főképviselőjét/a Bizottság
alelnökét rendszeresen meghívják a plenáris ülésekre, hogy beszámoljon az EU-nak a világban
folytatott tevékenységéről.
Az Európai Parlament betekintési joggal rendelkezik az EKSz munkájába. EKSz
finanszírozásával kapcsolatos valamennyi aspektusnak a Szerződésekkel összhangban a
költségvetési hatóság felügyelete alatt kell maradnia.35 Két fő témában, a költségvetést és a
tisztségviselők jogállását illetően, az együttdöntési eljárás részeként az Európai Parlament
(továbbiakban: EP) is fontos szerepet kap. Az EP jelezte aggályait, hogy nem elégszik meg
csupán az EKSz pénzügyeinek ellenőrzésével. Ugyanakkor az EB igyekszik megőrizni több
fontos szakpolitika feletti ellenőrzését. Sőt, valójában a tagállamok többsége, Nagy-Britanniát,
Az Európai Parlamentnek a Főképviselőhöz/a Bizottság alelnökéhez intézett ajánlásra irányuló javaslata: az
EKSZ
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és
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Franciaországot és Németországot kivéve, azt favorizálta, hogy az EKSz maradjon Bizottsági
ellenőrzés alatt, ha már a Főképviselő a Bizottság alelnöke is egyben. Ez iménti felvetés azért
lett volna hibás döntés, mert ezzel a Bizottság hatalmát és befolyását növelték volna, és ahhoz,
hogy független szervként élhessen az EKSz, szükségtelen bármelyik intézményi szereplő ilyen
szintű ellenőrzése alá vonása. Az önállósága elveszítésével csupán az egyik intézmény
nyúlványa lenne, és funkcióját képtelen lenne betölteni.
Az Unió külső tevékenységének megvalósításában részt vevő intézményeknek eltérő szerepei
és feladatai vannak, egyrészt a KKBP, másrészt az EU „szupranacionális” külső tevékenysége 36
terén. A Bizottságnak a szupranacionális uniós politikában37van nagyobb szerepe, míg ezzel
párhuzamosan a KKBP-ben a Főképviselő kapta a domináns szerepet.3839 Tehát az intézmények
közötti hatásköri megosztás egyfajta szimbolikus mérlegként is jellemezhető, amelynek egyik
oldalán, − jelen esetben a KKBP-ben – ha nagyobb súllyal esik latba a Főképviselő, akkor a
Bizottságnak a mérleg másik oldalán, a szupranacionális politikában kell nagyobb hatáskörrel
rendelkeznie.
2010 első felében jól megfigyelhető volt, hogy az EKSz státusza körüli vitában a Bizottság, a
Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament (Parlament) egyaránt saját álláspontját, s ezzel
saját befolyását és hatalmát igyekezett érvényesíteni.40
Az EKSz létrehozása kezdetben érintette a kompetenciák és a hatalom elosztásának érzékeny
kérdését a Bizottság, a Tanács és a Parlament között. Különösképpen szükség volt dönteni a
RELEX (Bizottsági Főigazgatóság) sorsáról, ami 8000 embert és 134 delegációt foglalt
magába. A RELEX kontrollja együtt járt annak költségvetése feletti kontrollal, ami azonban az
egyetlen külpolitikai kérdés, amibe a Parlamentnek beleszólása van. A Bizottság a Kül- és
Biztonságpolitikai Főképviselő posztjával és az EKSz-szel szemben arra törekedett, hogy annyi
kompetenciát szerezzen, illetve tartson meg, amennyit csak lehetséges. A Parlament annak
érdekében vetette latba befolyását, hogy minél nagyobb ellenőrzést szerezzen az EKSz felett,
mindenekelőtt a szervezet költségvetésének és a személyzeti kinevezések kérdésében.
Miközben a RELEX nagy része átkerült a Tanácshoz a Főképviselő hatalma alá, a Bizottság
megtartotta a kontrollt a fejlesztés, bővítés, külkereskedelem és klíma ügyek felett. 41
A
RELEX mint bizottsági főigazgatóság ma már nem létezik, helyette a Külpolitikai Eszközökért
Felelős Szolgálat (FPI) működik, amely a korábbi RELEX feladatainak már csak csekély részét
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés tartalmazza e területeket. Ezek egyrészt az Unió külső
tevékenységének körébe tartózó politikák, így különösen a közös kereskedelempolitika, fejlesztési politika,
humanitárius segítségnyújtás (EUMSz V. rész), másrészt minden olyan egyéb terület, ahol az EU az EUMSZ
alapján együttműködhet harmadik államokkal, illetve nemzetközi szervezetekkel, illetve felléphet ezekkel
szemben.
37
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látja el. Az EKSz hatalmat kapott, hogy a saját kiadásait ellenőrizhesse, miközben a
költségvetése a Parlament és a Bizottság kezében maradt.
II.5. Probléma az EKSz struktúrájában – a fejlesztési alapok példája
Az EUSz intézményi rendelkezései, illetve a létrehozó határozat alapján nem dönthető el
egyértelműen, hogy pontosan milyen hatáskörei vannak az EKSz-nek, illetve milyen eszközök
állnak a rendelkezésére. E problémát szemlélteti a fejlesztési alapok példája. Ashton azt
tervezte, hogy integrálja a két fontos segélyalapot, az Európai Fejlesztési Alapot és a Fejlesztési
Együttműködési Eszközt az EKSz-be. Eddig a Bizottság, pontosabban a Fejlesztési
Együttműködésért Felelős Biztos irányította ezeket a pénzeket. Az EKSz részt kíván venni a
szegény országok programjainak kialakításában, a fejlesztési intézmények ezért attól félnek,
hogy ezek a pénzek, a fejlesztési alapok, amelyeket azért hoztak létre, hogy segítsék a világ
legszegényebbjeit, a rövid távú külpolitikai érdekek alá kerülnek. Azzal érvelnek a szervezetek,
hogy ezáltal a szegénység elleni küzdelem másodrendű lenne. Némelyek szerint a fejlesztési
együttműködés nem része az EKSz-nek, így Ashton terve ellentétes a Lisszaboni Szerződéssel.
Ezzel ugyanis a Szolgálat 300 millió euró éves költségvetése 10 milliárd euróra bővülne.
Ashton szerint, ezáltal a koordináció a fejlesztési biztos és az EKSz között hatékonyabb lenne.
Jörn Kalieski segélyezési szervezeti szakértő szerint nem szabad hagyni, hogy a
fejlesztéspolitikai szakértelem háttérbe szoruljon. Az Európai Parlament azon az állásponton
volt, hogy az EKSz-nek integrálódnia kell a Bizottság adminisztratív struktúrájába annak
érdekében, hogy garantált legyen az átláthatóság és a demokratikus kontroll a tevékenységei
felett. Az EKSz-nek függetlennek kell lennie a Bizottságtól és a Tanácstól. Végezetül az EKSzt úgy állították fel, hogy az EU funkcionálisan autonóm szervezete lett, különálló a Tanács
Főtitkárságától és a Bizottságtól, birtokában az eléréshez szükséges jogi kapacitásnak. Az EKSz
nem egy intézmény, sem pedig egy ügynökség és nem függ sem a Tanácstól sem Bizottságtól,
hanem egy autonóm szervezet, amely a Főképviselő, irányítása alá tartozik, aki szoros
együttműködésben dolgozik a Bizottsággal és a Tanáccsal. Viszont a pénzügyi szabályozását
tekintve intézménynek számít. Az együttműködés a Bizottsággal szorosan kapcsolódik ahhoz a
tényhez, hogy bizonyos külső területek nem kerültek az EKSz-hez (kereskedelem, bővítés,
humanitárius segély) és ugyanúgy más belső ügyek külső dimenziója sem (klímaváltozás,
energia, szabadságjog stb.). Ezért az esetleges súrlódások az EKSz és a Bizottság között
különösen károsak lennének az EU szerepének nemzetközi színtéren való javítására. A 3. cikk
szerint az EKSz-nek és a Bizottságnak konzultálnia kell minden, az Unió külügyét érintő
kérdésben, kivéve a KVBP által lefedett területeket. Habár érthető a KVBP elkülönítése,
tekintve, hogy a védelmi és biztonsági kérdések sajátos jelleggel bírnak, mégis érthetetlen ez a
kivétel, hiszen a Lisszaboni Szerződéssel a cél, a külügyek egységként való kezelése volt. 42
Ausztria és a Benelux-államok ajánlásokat nyújtott be, hogy hogyan lehetne javítani az EKSz
hatékonyságát. Ausztria javaslata szerint szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok
diplomáciai szolgálatai és az EKSz között, illetve szükséges a hatékonyabb kommunikáció is a
sikeresség érdekében. Kiemeli a nagyobb bizalom szükségességét az EU és a tagállamok
nagykövetségei között, mivel úgy tűnik, mintha a delegációk nem minden információt
közölnének az EKSz-szel. A Benelux javaslatok is hasonló logikára épülnek. Intézmény és
intézmény közötti kommunikáció is javításra szorul a nemzetközi ügyek terén, egyenesen
„nevetségesnek tartják, hogy Van Rompuy, Barroso és Ashton különböző közleményeket adnak
ki.”43
RAUPP, Judith: The Baroness‘s Power: Europe’s chief diplomat Ashton wants to decide on subsidy funds for the
poor – aidworkers consider this a breach of the Lisbon Treaty, Süddeutsche Zeitung, 17 May 2010.
43
Ashton to face tough questions from EU ministers, www.euobserver.com/institutional/32370, Letöltés ideje:
2012.10.16.
42

356

357

A kezdeti viták fényében többen arra tették volna a voksukat, hogy az EKSz inkább indítja el
az Európai Unió belső bomlását, mintsem annak egységesebbé válását, de ez nem is csoda,
hiszen egy olyan intézmény létrehozása, melynek célja a hatékonyság növelése, láthattuk, hogy
csatákat indított el az intézmények illetve a tagállamok között. Mind a tagállamok, mind az
intézmények arra törekedtek, hogy minél nagyobb befolyásra tegyenek szert az EKSz-ben, vagy
legalábbis hogy ne csökkenjen a már meglévő hatalmuk a külügyek terén. 44 Véleményem
szerint ez egy természetes reakció volt mind a tagállamok, mind az intézményi szereplők
részéről.
II.6. A Szerződés pontatlanságának további következményei
A Lisszaboni Szerződés nem elég pontos kidolgozottságának köszönhetően nem különülnek el
egyértelműen a Főképviselő és a Bizottság alelnöki funkciói. Ez problémát okoz az EKSz
működésében, mivel három posztot telepítettek Ashtonra, amely kezdetben úgy tűnhetett, mint
pusztán posztok telepítése külön-külön, mintsem azok egyesítése. A legtöbb kritikát a „dupla
kalap” viselése kapott, hiszen a Főképviselő egyben a Bizottság tagja és így lehetnek önmagával
ellentétes érdekei. Számos esetben nem lehet egyértelműen elhatárolni, hogy a Főképviselő
pontosan mikor gyakorolja kifejezetten a Bizottság alelnöki funkcióit és mikor a Főképviselői
funkcióit. Összességében azonban úgy gondolom ez a pontatlanság inkább adott a
Főképviselőnek kezdetben nagyobb hatalmat és szabadságot, mint terhet és problémát, azonban
az is igaz, hogy most már egyre nagyobb az igény a pontosításra és a „gumi-szabályok”
mellőzésére. Ha jobban belegondolunk, a Bizottság alelnöki székében a Főképviselő első
kézből értesülhetett és dönthetett az EKSz-t is érintő kérdésekben. A két poszt egyszerre
elviekben nagy befolyást enged, és célja inkább megkönnyíti a Főképviselői pozíció viselését,
mintsem nehezítené azt. Láthatjuk, hogy a Főképviselő/alelnök kettős szerepe ennek a
koherensebb uniós külpolitikára való törekvésnek a legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása. A
poszt számos problémája közül az egyik legszembetűnőbb és legtöbbet kritizált Főképviselő
egyszemélyi státuszából eredő „jelenlét” kérdése. Sajnos számtalan példa van arra, hogy
elkésett vagy nem tudott megjelenni üléseken, egyéb elfoglaltságai miatt. A következő
megjegyzést Katharina Branter, a zöld frakció képviselője intézte a Főképviselőhöz az EP
plenáris ülésén: „ne kényszerítsen minket arra, hogy azért bíráljuk, amiért nem vett részt valahol
valamin, amire fizikai képtelenség is lett volna elmennie”. 45 A Szerződés pontatlansága miatt
kezdetben kialakult egy kisebb, de annál érdekesebb vita arról, hogy ki tárgyaljon a Globális
Fegyverkereskedelmi szerződés megkötéséről. El kellett dönteni, hogy a szerződés mely
aspektusa az erősebb. A kereskedelmi jellege vagy a KKBP jellege. Ha a KKBP jelleg dominál
inkább, akkor a Főképviselő tárgyal, de ha a kereskedelempolitikai, akkor a Bizottság. Végül a
Bizottság tárgyalta a szerződést az Unió nevében. E példából látszik, hogy az intézményi,
hatásköri kapcsolatok terén pontosításra lenne szükség és tisztán el kellene különíteni
egymástól a Főképviselői és a Bizottság alelnöki pozíciót, az esetleges duplikáció elkerülése
végett. Azonban számos szakirodalom véleménye szerint ez az új diplomáciai szolgálat képes
arra, hogy hatékonyabban lépjen fel nemzetközi színtéren, de ez nagymértékben függ majd
főként a tagországoktól és Ashton képességeitől.46 Az EKSz önmagában nem képes a közös
külpolitikai akarás létrehozására és nem is az ő feladata. Az EKSz sikerének vagy bukásának
kulcsa, a közös külpolitikai célok és érdekek meghatározásában rejlik, vagyis az elköteleződési
44
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képességben egy közös külpolitika iránt.
Sikere abban mérhető, hogy mennyire tud az Unió részéről átfogó megközelítést alkalmazni
napjaink külső kihívásaival szemben, valamint, hogy képes-e elérni a szűkös erőforrások
hatékonyabb felhasználását szélesebb körű együttműködés, valamint a méretgazdaságosság
uniós és nemzeti szintű elősegítése révén.47
Az EKSz létrehozása azt jelenti, hogy innentől a Bizottság képtelen közbelépni Közös Kül- és
Biztonság Politikai ügyekben, mivel a 17. cikk, azt állítja, hogy a Bizottság felelős az Unió
külső képviseletéért, kivéve a Lisszaboni Szerződésben megjelent kivételeket, mint például a
KKBP esetét.
Tekintettel az EKSz-t létrehozó 2010. július 26-i tanácsi határozat 13. cikkének (3) bekezdésére,
amely előírja, hogy a Főképviselőnek 2013 közepére be kell fejeznie az EKSZ szervezetének
és működésének felülvizsgálatát, amely többek között a földrajzi egyensúlyra vonatkozó 6. cikk
(6) bekezdésének és 6. cikk (8) bekezdésének végrehajtását is magában foglalja, valamint adott
esetben az e határozat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat kell tennie.48 Az EKSz
szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálata keretében két értékelés született, az
egyik Elmar Brok49 tollából, a másik Roberto Gualtieri-től.50 Érzékelhető, hogy a két
jelentéstevő közül Brok volt a kritikusabb.
III. Az EKSz szervezetének és működésének 2013. évi felülvizsgálata - Brok és Gualtieri
jelentés
Ahogyan arra már az előzőekben utaltam, 2013. április 26-án az Európai Parlament plenáris
ülésén megvitatásra került az EKSz szervezetére és működésére vonatkozó Elmar Brok és
Roberto Gualtieri által elkészített jelentés. Ez a jelentés alapvetően nyolc nagyobb részre
tagolható, amelyeken belül számos megjegyzés és ajánlás található.
Az első és egyben a legtöbb ajánlást tartalmazó, az EKSz vezetéséről illetve egy hatékonyabb
rendszer kialakításáról szól. Az egyik fő probléma, amit megfogalmaz, az a lassú reakcióidő,
amelyet a Főképviselő összetett szerepének tudnak be. Ennek orvoslására a politikai helyettesi
pozíciók létrehozását és a már létező ügyvezető főtitkár szerepének megerősítését javasolják.
Ezekkel gyorsabbá válhatna az EKSz reakcióideje, ügyintézése, elkerülve a késéseket és
mulasztásokat. A javaslat szerint a politikai helyettesek azok, akik elszámoltathatók lennének a
Parlament felé, és hivatalba lépésük előtt megjelennének az illetékes parlamenti bizottság előtt,
valamint felhatalmazást kapnának arra, hogy a főképviselő/alelnök nevében fellépjenek.
Szerintük ki kellene terjeszteni a RELEX szakbiztosok − más, külügyet érintő megbízatással
rendelkező, biztosokkal bővített csoportjában − hatalmát, akik így parlamenti ügyekben és
nemzetközi szinten teljes körűen képviselhetnék a főképviselőt/alelnököt. További javaslat,
Az Európai Parlamentnek a Főképviselő/a Bizottság Alelnökéhez intézett ajánlásra irányuló javaslata: az EKSZ
szervezetének
és
működésének
2013.
évi
felülvizsgálatáról
(2012/2253(INI))
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/pr/931/931384/931384hu.pdf
Letöltés
ideje: 2014. február 10.
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hogy az EUSZ 24. cikkével összhangban a tagállamokkal való szorosabb együttműködés miatt
alakítsanak ki a küldöttségek és a nagykövetségek között egy közös politikai jelentéstételi
rendszert. Továbbá, a közös uniós álláspont megerősítésének egyik módjaként fontolják meg a
tagállamok külügyminisztereinek bevonását az Unió bizonyos feladataiba és misszióiba. A
második pont arra figyelmezteti az EKSz-t, hogy nem aknázza ki a Lisszaboni Szerződés kínálta
lehetőségeket. Zavaró párhuzamosságot vélt felfedezni a Bizottság és a Főtitkár
tevékenységében. Mindezek különösen azért károsak a munka hatékonyságára − mutatott rá −,
mert az egész EKSz ,,nyakában liheg a tagállamok kormányközi nyomulása”.51
Kritikaként megfogalmazza a KKBP pénzügyi átláthatatlanságát, illetve az EU külső
segítségnyújtásának rugalmatlanságát, amelyet arra vezet vissza, hogy a költségvetési
rendeletben foglalt pénzügyi kezelésre vonatkozó rugalmasságot engedő szabályok, megint
nincsenek kihasználva. A javaslat nagyobb beleszólást engedne az EKSZ-nek az uniós
küldöttségekben lévő bizottsági tisztviselők áthelyezésének kérdésébe. Ez által az uniós
küldöttségek személyzeti összeállítása és mérete jobban tükrözné az Unió stratégiai érdekeit és
politikai prioritásait. Továbbá felhívja a figyelmet a megfelelő szakértelem illetve érdem
szerinti munkatársak kiválasztására. Ami nagy vitát indított el, az a ,,nagyobb földrajzi
kiegyensúlyozottságra való törekvés” kívánalma volt. Ez a kritika számos tagállami
képviselőtől elhangzott, azonban Ashton nem híve az ország-kvóták bevezetésének, szerinte a
felkészültséget kell nézni minden esetben. 52 Ennél a pontnál kell megjegyeznem, hogy a
Főképviselő asszony álláspontja, mely szerint kizárólagosan a szakmai felkészültséget szabad
figyelembe venni, elhanyagolva azt a tényt, hogy az EKSz túlnyomó részt angol, francia és
német tagállami állampolgárokból tevődik össze, magában rejti a diplomáciai szempontból nem
nagy múltra visszatekintő tagországok kiszorítását. Ez a kvótarendszert nem preferáló
gondolkodás, sajnos Magyarországnak sem tesz jót, mivel a kötelező számtól jóval kevesebb
magyar dolgozik az EKSz-ben.
Bibó István már az EKSz-t jóval megelőzően − egy az EKSz-re is igaz −, igen időt álló
megállapítást tett: egy olyan világméretű hatalom, amely békés úton jött létre, annak
fennmaradása számára nem elég csupán, hogy egyszerre létrejöjjön és egy bizonyos pillanatban
létrejött hatalmi helyzetét a hatalom mindenkor ingatag eszközeivel fenntartsa, hanem létre kell
hoznia és fenn kell tartania a folyamatos, egyetemes, tárgyszerű és eredményes működés
feltételeit. Véleményem szerint ezen feltételek alapjait rakta le a Maastrichti Szerződés. Ehhez
pedig mindenekelőtt egy egységes közszellemmel és szolgálati hivatástudattal rendelkező
adminisztratív apparátusra, s azon belül is egy feltétlenül lojális, erős és hatékony hatalomra
van szükség. Ezt megteremteni nagyon nehéz, a ma is működő egyes világhatáskörű szervek
esetében is lehet tapasztalni, hogy csak bizonytalanul tudnak támaszkodni személyzetükre azok
honi lojalitásának vonásai miatt.53 Véleményem szerint ez erre a szervre is igaz, mivel számos
különböző tagállamból származó személy dolgozik az EKSz-ben és így annak stabil
állapotához szükséges a honi részrehajlástól mentes, elkötelezett gondolkodás is. Tehát
helytálló azon meglátás, miszerint az EKSz sikeréhez döntő fontosságúak egyrészt a
tagállamokból érkező, magas rangú diplomaták diplomáciai tapasztalatai és kiépített
kapcsolatai, másrészt az Európai Unió munkamódszereinek és munkahelyi kultúrájának
ismerete, amihez elsősorban a vezető beosztású uniós tisztviselők tudnak hozzájárulni. A kvóták
betartása – különösen a vezetői pozíciók esetén – előmozdítja az EKSz függetlenségét is. Az
EKSz az EUMSZ 298. cikkében említett „nyitott, hatékony és független európai igazgatás”
részét képezi. A személyzeti kérdések tekintetében a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó
intézménynek tekintendő, és mint ilyen, feladatai ellátása során személyzetét köti többek között
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20130613-tul-sok-kalapot-hord-ashton-barono.html Letöltés ideje: 2014.02.09.
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a függetlenség elve. A függetlenség elvének tiszteletben tartását az EKSz-ről szóló tanácsi
határozat és az 1080/2010/EU rendelet rendelkezései is rögzítik. Ezen kívül mind az EKSz-ről
szóló tanácsi határozat (6. cikkének (6) és (8) bekezdése), mind pedig az 1080/2010/EU
rendelet ((14) preambulumbekezdése) előírja, hogy az EKSz személyzetének a nemi és a
földrajzi eloszlás tekintetében kiegyensúlyozottnak kell lennie. Aggodalommal állapítják meg,
hogy a nők továbbra is jelentős mértékben alulreprezentáltak vezetői pozícióban.
IV. Kijózanító diagnózis − Ashton jelentés
Az EKSz-nek folyamatos fejlődésben volt része az elmúlt években és ezért a Főképviselő 2011
végén beszámolt a Parlamentnek és a Tanácsnak az EKSz működéséről, valamint 2013-ra egy
teljes értékelést készített.
Ez a 2013-as tizenöt oldalas dokumentum feltárja, hogy mi működik és mi nem, az EKSz-ben. 54
Egy három oldalas változtatási javaslattal indul ez a figyelemre méltó jelentés és nagy
mértékben hozzájárult az EKSz munkájához. 55 A jelentésnek köszönhető az is, hogy egy új,
friss benyomást kaptunk a Lisszabon utáni EU külső fellépéséről.56 A véleményében a
Főképviselő büszkén leírja, hogy az EKSz „egy modern és működő külpolitikai szolgálattá
fejlődött, amely az EU érdekeit és értékeit közvetíti a világ többi részébe”, 57 „biztosítva ezzel
a hatékony és időben reagáló uniós külpolitikát”.58 Továbbá a szolgáltatás sikere azon az
egyedülálló képességén nyugszik, hogy képes az uniós intézmények befolyását maximalizálni
és az EU tagállamait és azok állampolgárait terhelő költségeket minimalizálni. 59 Azonban a
jelentés ellen-csúcspontja a Szolgálat működését illetően számos hiányosságot leír, melyeknek
érdekes módon egyike sem jogi jellegű, hanem inkább belső működési folyamatokat javítana.
Az a gyakorlat, amit a jelentés bemutat, egy kicsit kijózanító írás, sőt már majdnem kiábrándító
is. A Főképviselő messze mutató értékelésében a nem kimerítő „hibalista” olyan
hiányosságokat említ, mint „intézményi kihívások, néha csaták”, „zűrzavar”, „párhuzamosság”,
„elszalasztott lehetőségek”, és még számos jelzővel él, hogy alátámassza véleményét. Azonban
ezek a megfigyelések nem meglepőek, hiszen korábban már számos tudományos elemzés
született erről, valamint a tagállamok csoportjai ’’non-paper’’ formájában is számtalanszor
jelezték hasonló észrevételeiket60 és az EP Külügyi Bizottsága is tett már ajánlást. 61
Elgondolkodtató, hogy a Szolgálat felett csupán egy személy áll, aki felel a létrehozásáért és a
szolgáltatás működéséért, és aki természetesen ezzel együtt egy hatalmas terhet cipel a vállán.
Megjegyezi, hogy az EKSz-től még azt is elvárják, hogy egyre több tanácsot és szakértelmet
adjon az EU belső politikák terén, mint például „az energiabiztonság, a környezetvédelem és
az éghajlatváltozás, migrációs kérdések, a terrorizmus elleni küzdelem, a pénzügyi szabályozás
és a globális gazdasági kormányzás”.62 Ezek ugyan belső uniós politikák, de kapcsolatban
http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf, 2. oldal Letöltés ideje: 2014.07.10.
EEAS review, 16-18. oldal.
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vannak a külüggyel és egyre nagyobb az igény arra, hogy a Szolgálat hozzászóljon ezekhez,
azonban erre már nincs kapacitása és ezért ennek már nem képes megfelelni. Amikor
megalakították az EKSz-t és megtörtént a felelősség és az erőforrások elosztása, akkor a belső
politikák kapcsán tudást és az erőforrást a Bizottság kapta. Tehát növekvő elvárásokat látunk
egy olyan Szolgálattal szemben, amely nem kapott elegendő forrást ezen feladatok ellátására.
Az EKSz és a brüsszeli intézmények közötti hatásköri megosztás tekintetében számos ponton
találkozunk nem tiszta megfogalmazással, mely érinti mind az ott dolgozó személyzetet, mind
az elvégzendő feladatokat. Megfigyelhető, hogy többen ugyanazzal foglalkoznak és ez a
duplikáció azzal magyarázható, hogy a Szolgálat megalkotásakor, úgy gondolták, hogy a
politikák szétválaszthatóak külső és belső politikákra, de ezeket nem lehet minden esetben
elválasztani egymástól, mert számos esetben van külpolitikai vonatkozása is egy-egy belső
politikának. A másik észrevétel, amelyet megfogalmaz a Főképviselő, hogy ezek az egymás
mellett párhuzamosan működő, főleg ugyanazt a feladatot ellátó posztok, nem dolgoznak
együtt. Például a Tanács Főtitkárának húsz adminisztrátora van a külügyi dolgokkal
kapcsolatosan, miközben ezeknek át kellett volna költözni a Szolgálathoz.63 A duplikáció másik
példája, hogy a Bizottság kreált magának egy saját Válságkezelő Központot (ERC), az EKSz
szintén ugyanezzel a feladattal foglalkozó központja mellett (Situation Room), mely heti hét
nap, huszonnégy órában dolgozik, non-stop. Ebből a Központból egynek kellene lennie és nem
kettőnek működnie egymás mellett. Ashton a jelentésében ajánlatott tett e két központ
egyesítésére.64 Megemlíti azt is, hogy a pénzügyi finanszírozás túl van komplikálva. A fentebb
már említett Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálaton keresztül (FPI) − mely mondhatni a
RELEX helyébe lépett − végzik a pénzügyi finanszírozást. Tehát létrehozták az FPI-t, melyen
keresztül a KKBP működését szolgáló forrásokat folyósítják. Az FPI a Bizottságnak felel és ez
által könnyen megállapítható, hogy a KKBP nem tud a Bizottságtól függetlenül tevékenykedni,
hiszen a pénzügyei terén, a Bizottságé az utolsó szó. Ashton ezzel kapcsolatosan megjegyzi,
hogy sajnos vannak olyan külügyi témákra szánt büdzsék, melyekről nem az EKSz dönt, hiszen
az FPI a Bizottságnak felel.65 Azonban jelentésében azt is bevallja, hogy az FPI-t nem lehetne
az EKSz-be integrálni, viszont a jövőben jobban összedolgozhatna az FPI az EKSz-szel.66 A
jelentés nyomatékosítja, hogy sürgős megoldásra vár az EU delegációk finanszírozása is, 67 mert
a delegációk a Szolgálathoz tartoznak, azonban a pénzügyeik a Bizottsághoz és ez a helyzet
nagyon bonyolulttá teszi a finanszírozásukat. Ashton kijelenti, hogy a Bizottságtól ez ügyben
minél hamarabb ajánlást vár.68 A szolgálati működést bénító KKBP/KBVP demarkációs
vonalról is ír a jelentés. A KKBP és a KBVP között egy belső fal húzódik és ez azért probléma,
mert mind két politikát a Szolgálat örökölte. A problémát főleg abban látja, hogy amíg e két
politika ugyanahhoz az adminisztrációhoz tartozik, de az alrendszereik ugyanúgy működik,
mint ezelőtt – vagyis külön − addig nehezen tud egységesen fellépni az EKSz ezeken a
területeken.69 Megjegyzi a jelentés, hogy alapvetően nem jó az „egyesített
Főképviselői/Alelnöki poszt”,70 mert túl sok feladat egy embernek és nem tudja a jelentése
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szerint betölteni funkcióját. Például a Bizottság Külkapcsolati Csoportjának (Relations Group
of Commissioners) találkozói ritkultak és idővel céltalanná váltak az által, hogy a Bizottság
elnöke vezényelte, mert az, akinek kellett volna – a Főképviselő – nem ért rá, vagy nem ért oda
időben.71
Meglepő, hogy a jelentésben megjelölt hibák egyike sem utal a hiányos vagy
nem megfelelő jogi háttérre. Vannak pótolható hiányosságok a jogi oldalon is, de egyik se jogi
hiányosság. A csönd főként azzal magyarázható, hogy a Főképviselői mandátum, az EKSz-ről
szóló határozat 13. cikk (3) bekezdésében van leírva. Ugyanis a 13. cikk szerint a Főképviselő
nem a végrehajtásért felel, hanem azért, hogy az EKSz funkcionálisan és szervezetileg jól
működjön. Tehát a Főképviselői feladat lényege a jól működtetés és nem a döntés végrehajtása,
így ez inkább afféle „vizsgáló mandátum”. Azonban egyértelmű, hogy a szervezet, a funkciók
vizsgálata, pontosítása, felülvizsgálata, értékelése eredendően kapcsolatban vannak a döntések
végrehajtásával. A Szolgálat kudarcai, mulasztásai és jogi alapjainak hiányosságai közötti
kapcsolat könnyen kimutatható. Például azzal, hogy a legtöbb félreértés a felelősségek nem
pontos leosztásából adódtak az EKSz, a Tanács és a Bizottság között. Nincs definiálva az EKSz
határozatban a Szolgálat felelősségének pontos köre és nem született döntés a felelősségi
körökről a Bizottságot és a Tanácsot illetően sem. A Bizottságnak és a Tanács Főtitkárának kell
megmondani, hogy ki meddig felel. Az EKSz belső felosztása, struktúrája a határozat 4.
cikkében leírtaknak megfelelően működik. A jelentéssel kapcsolatban elvárható lett volna, hogy
többet foglalkozzon a jogi hiányosságokkal, sőt megoldást is javasoljon velük kapcsolatban. 72
A kritikus diagnózis után rövid és középtávú ajánlásokat tesz a Summary of Proposals for
Change című fejezetben, melyek közül valamelyiket jobban, valamelyiket kevésbé fejt ki.
Például a duplikáció ellen a Főképviselő tanácsa az, hogy határozzák meg, hogy a Szolgálat, a
Bizottság és a Tanács mivel foglalkozik. Személyzetet érintő átcsoportosításra is céloz, 73 illetve
pénzügyi és költségvetési oldalon ez a jelentés azt ajánlja, hogy a delegációk költségvetését,
adminisztrációját egyszerűsíteni kell azzal, hogy egy helyről kapja a forrást. Ehhez a Szolgálat
és a Bizottság közötti koordinációt74 kell erősíteni, illetve megváltoztatni a pénzügyi
szabályzatot.75 A Főképviselői poszt munkamennyisége kapcsán politikai kötelességeinek
rendszerét is tisztázni kell a Szolgálat struktúráján belül, akár a többi bizottsági taggal szemben
is. Ashton javasolja, a jelenlegi gyakorlat hivatalos, formális megvalósulását, tehát a valódi
gyakorlatot formálissá kell tenni. Ugyanis a meglévő gyakorlat az, hogy a Főképviselőt vagy
egy külügyminiszter, vagy a Tanács tagok vagy a Szolgálat felsőbb vezetői helyettesítik. Ennek
okát ismét a már fentebb említett, túlzott munkamennyiségben kell keresni. A Főképviselő
felsorolja a hibákat, ad egy katalógust a javaslatokról, melyben nem tér ki a jogi
felülvizsgálatra, a jogi tisztázásról nem szól. A konklúzióban bevallja, hogy a jelentésben direkt
a belső működési hibák javításaira fókuszál, anélkül, hogy megválaszolná, hogy ez milyen
szervezeti változásokat igényelne. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a gyakorlati
megvalósítást a Bizottságra, a Tanácsra, a Parlamentre és a tagállamokra hagyja, akiknek ez a
jelentés szól. Nem az EKSz akarja megoldani a problémát, már csak azért sem, mert nem tudná
egymaga megoldani, ehhez szükséges a többi uniós szereplő is.76 Egy igen markáns véleményt
olvashattunk, mely nem próbálja kozmetikázni az EKSz hibáit, hanem a Főképviselő, a
„vizsgáló mandátumának” eleget téve, feltárja a hibákat és arra szólítja fel az uniós
résztvevőket, hogy oldják meg azokat. És tudjuk, hogy ha ez a vélemény egy olyan embertől
származik, aki összeállította és vezette a Szolgálatot, arra igenis oda kell figyelni.
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V. Sikertörténet
Az ENSZ-közgyűlés A/RES/64/298. sz. határozatának elfogadását követően az EU elősegítette
a párbeszéd folyamatát Belgrád és Pristina között. 2011-ben a párbeszéd keretében nyolc
találkozót tartottak, hat megállapodás megkötésére került sor: a népesség-nyilvántartás, a
teleknyilvántartás, a vámbélyegzők, a szabad mozgás, az egyetemi diplomák elismerése és az
integrált határigazgatás területén. A főképviselő több alkalommal felszólította a feleket, hogy
konstruktívan kapcsolódjanak be. A megállapodások végrehajtása – némi nehézséggel –
megkezdődött. A főképviselő 2011 májusában látogatást tett Belgrádban, hogy Boris Tadic
szerb elnökkel áttekintse az EU és Szerbia közötti kapcsolatokat és a stabilizációs és társulási
folyamatot.77 Üdvözölte ezzel egyidejűleg Ratko Mladić78 letartóztatását is. Június 8-án az Unió
belgrádi küldöttségének vezetője és Vuk Jeremić szerb külügyminiszter a KBVP missziókban
való részvételről szóló keret-megállapodást írt alá. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács
elnöke szeptemberben látogatást tett Szerbiában. Az EU és Szerbia közötti ideiglenes
megállapodás végrehajtása folytatódott a stabilizációs és társulási megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárás lezárására várva. Azt követően, hogy Szerbia
2009-ben benyújtotta a jelentkezését az uniós tagságra, a Bizottság 2011. október 12-én
véleményt adott. A Tanács decemberben megjegyezte, hogy a csatlakozási tárgyalások
megkezdését az Európai Tanács fogja mérlegelni a szokásos eljárásoknak megfelelően,
mégpedig akkor, ha a Bizottság az értékelésében megállapítja, hogy Szerbia már a szükséges
mértékben megfelel a tagság kritériumainak, különösen pedig teljesítette a Bizottság
véleményében meghatározott azon kulcsfontosságú prioritást, hogy lépéseket tesz a
Koszovóval fennálló kapcsolatainak látható és tartós javítása érdekében, a stabilizációs és
társulási folyamat feltételeivel összhangban.79
Amikor a Szerbia és Koszovó Köztársasági elnöke megkötötték az első egyezményüket a
diplomáciai kapcsolataik normalizálását illetően, ők nem csak azt érték el, hogy véget vetettek
egy már régen zajló etnikai ellenségeskedésnek, hanem egyúttal Catherine Ashton diplomáciai
győzelmét is bizonyították, amire nagy szüksége volt. 80 Egy másik sikertörténet az volt, amikor
a Főképviselő képes volt egy asztalhoz ültetni Iránnal a P5+1-et.81 Sajnos ezek a megbeszélések
zátonyra futottak áprilisban az Almatyban folyó tárgyalások utolsó fordulója során. Ez a kudarc
némiképp rombolta azt a képet, hogy az EKSz világszíntéren az új „békéltető” szerepében
léphet fel. A Szerbia és Koszovó közötti egyezmény azonban egyértelmű és átütő diplomáciai
siker volt. Ez az új megállapodás felkínálja a lehetőségét a balkánon máig folyamatban lévő
Az Európai Parlament 2011. január 19-én jogalkotási állásfoglalást fogadott el az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről (P7_TA(2011)0015).
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erőszakos cselekmények lezárásának. A két vezető rivális Ivica Dačić, aki a néhai szerb
Slobodan Milošević egykori szóvivője és Hashim Thaçi, egykori Koszovói Felszabadítási
Hadsereg parancsnoka − most Koszovói Köztársaság Miniszterelnöke − a közvetlen
tárgyalásokat folytattak. Az alig hét hónapig tartó tárgyalási folyamat nem kis diplomáciai tett
volt. Ez nem csak Szerbiának és Koszovónak, hanem az ENSZ-nek, az Egyesült Államoknak,
Oroszországnak, Kínának és más globális szereplőknek küld erőteljes jelzést arról, hogy az EU
igenis komolyan gondolja a közvetlen szomszédságában lévő országok stabilizálását. És ilyen
formán méltó a 2012 Nobel-békedíjra.82
VI. Következtetések
Az Európai Unió az EKSz létrehozásával rálépett arra az útra, amely kimondatlanul is egy a
külvilág számára egységes jelleget erősít. Hangsúlyozandó, hogy nem államok felettiségről van
szó, hanem egy olyan képződményről, amely a tagállamok akaratát egybe gyúrni látszik,
amellyel végső soron az Unió érdekeit is képviseli. De azt is hozzá kell tennem, hogy az EKSz
kompromisszumok eredménye és nem pedig a tervezésé. Ahogyan az integráció mélyült, a
benne lévő tagországok érdekei is közeledtek egymáshoz és ez a közeledés a külpolitikai
érdekekre is befolyással volt. Valószínűleg ezért érezte szükségét az Európai Unió annak a
bizonyos hiányzó „arcnak”.
Az EKSz új funkciójának értékelésében Bibó István gondolatai is abból a megállapításból
indulnak ki, hogy a nemzetközi közösség továbbfejlődése és a béke hatékonyabb
megszervezése szempontjából ma nem világkormány létesítése, hanem a nagyhatalmi
egyetértés szerveinek jobb működése és a pártatlan elvi döntés intézményeinek kialakítása
jelenti a döntő gyakorlati továbblépést. Az EKSz-nek, mint az EU „hangjának” és funkciójánál
fogva szükségszerűen pártatlan szervnek fontos szerepe lehet mind a nagyhatalmi egyetértés
működésének konkrét válságok kapcsán való megjavításában, mind pedig a külső egységes
kommunikáció világra segítésében.83
Mindebből következik, hogy az EU akkor lehet koherens külpolitikával rendelkező teljes
nemzetközi szereplő, ha anélkül, hogy állammá válna, az államszerű jellege mégis erősödik.
Ebben az értelemben a Lisszaboni Szerződés 95 százalékban az Alkotmányszerződést örökítette
át. A „mínusz 5 százalék” az államiságra jellemző elemek kiiktatása: nincs himnusz, nincs
zászló, a „külügyminiszter” és a „külügyminisztérium” megnevezés nem használható. A
külpolitika tehát Lisszabon után sem „single”, hanem „common”, a tagállamok vétózhatnak,
Ashton Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselő nem nevezhető „külügyminiszter”-nek, és az
EKSz sem tekinthető az „EU külügyminisztériumának”.84
Az európai országok egyetlen reménye arra, hogy megtartsák globális befolyásukat, ha együtt
cselekszenek az EU-ban. Ezen „külső egység” megteremtésében az Európai Külügyi Szolgálat
és Catherine Ashton szerepe kulcsfontosságú. Az elmúlt 4 év munkája bebizonyította, hogy az
EKSz méltó lehet a szorosabb integrációt elősegítő intézmény címére. Ugyanakkor a
jelentésből azt is láthattuk, hogy rengeteg munka vár még a Szolgálatra, hogy valóban elérje a
kitűzött célt. Írásomban lefolytatott vizsgálódásaim alapján a véleményem az, hogy az EKSz
eddig hatékonyan járult hozzá az Unió külső tevékenységeinek sikerességéhez. De azt is
figyelembe kell venni, hogy az EKSz ténylegesen akkor lehet az európai integrációt tovább
elősegítő, azt jobban mélyítő eszköze az EU-nak, ha azt maguk a tagállamok engedik. A
meglévő hibákat, hiányosságokat csak így tudják kijavítani. Ennek az integrációnak a kulcsa a
tagállamok részéről az elköteleződési képesség egy magasabb szintű együttműködés
megteremtésének irányába. Az EKSz egy jó lehetőség az integráció mélyítésére, de az, hogy
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él-e ezzel a lehetőséggel az Unió, az nem csak Catherine Ashton-on vagy az őt követő
Főképviselőn és az EKSz-ben dolgozókon, hanem magukon a tagállamokon is múlik.
Véleményem szerint azzal, hogy az EKSz létrejött, a tagországok azt már mindenképpen
bebizonyították, hogy készek erre az elköteleződésre, a kérdés már csak az, hogy mikor válik
ténylegesen valóra az EKSz-hez fűzött ígéret.
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Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő bánásmód követelményének szabályai a munka
törvénykönyvében
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Nádas György egyetemi docens
I. Bevezető gondolatok
A magyar foglalkoztatási antidiszkriminációs rendszer egyik sajátossága, hogy e területen nem
kizárólag a munka törvénykönyvét (a továbbiakban Mt.) kell alkalmazni, sőt még az Mt-n belül
sem találjuk meg a vonatkozó rendelkezések egységes katalógusát. Ezek a sajátosságok a
magyar esélyegyenlőségi különleges, többszintű védelmi rendszerére 1 vezethetők vissza,
hiszen a jelen tanulmány keretei között nem tárgyalandó általános védelmi szint mellett
beszélhetünk a munkajogi szabályokról, amik ilyen módon különös szabályoknak minősülnek.
A következőkben röviden áttekintem az Mt-ben foglalt ilyen tárgyú rendelkezéseket, külön
bemutatva magát az alapelvet, illetőleg az Mt. további, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos egyes
szabályait, mindezek után pedig összegzésképpen ez alapján következtetéseket fogalmazok
meg a munkavállalói jogvédelem hatékonysága szempontjából.
II. Az egyenlő bánásmód elve a munka törvénykönyvében
Az egyenlő bánásmód elve a 2012. július 1-jén hatályba lépett2 2012. évi I. törvény 12. §-ának
három bekezdésében található. Fontos megjegyezni, hogy a szabályozásban radikális változás
nem következett be az 1992. évi Mt-hez képest.3
Rátérve az alapelv tartalmára azt látjuk, hogy az Mt. 12. §-ában – hasonlóan a korábbi
megoldáshoz – az általános magatartási követelmények katalógusában szól róla, tényleges
tartalmának azonban itt még csak a keretei rajzolódnak ki. Ez a megközelítés kétirányú, ugyanis
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Ebktv.) hivatott részletezni e norma tartalmát azzal, hogy egyébként maga az
esélyegyenlőségi törvény is utal bizonyos konkrét munkajogi normákra. Ebben az esetben
máris azt látjuk, hogy a szabályozás tárgya és a szabályozás módja szerinti szétválasztás elve
nem jelenik meg maradéktalanul. A másik irány vonatkozásában azt látjuk, hogy maga a munka
törvénykönyve is számos helyen utal vissza magára az alapelvre, kiegészítve, pontosítva azt.
Nyilvánvaló, hogy azok a szabályok, melyek jelen alapelvet bontják ki (így a munkabérnél
irányadó szabályok, az egyes előnyben részesítési szabályok, stb.), ugyancsak egyértelműen
beletartoznak a szorosan vett egyenlő bánásmód követelményébe. Vagyis amellett, hogy maga
az alapelv csak nagy vonalakban fogalmazza meg azt, hogy milyen magatartás lesz jogellenes
a hátrányos megkülönböztetés tilalmára tekintettel, álláspontom szerint még az
esélyegyenlőségről szóló törvény is határozatlan marad sok ponton, ami elsősorban akkor
látszik tisztán, amikor konkrét élethelyzetben kerülnek alkalmazásra a normák.
Az alapelvek között önálló cím alatt – 6. Az egyenlő bánásmód követelménye – találjuk az
egyenlő bánásmód követelményét, aminek oka lehet a könnyebb áttekinthetőség és ezáltal
alkalmazhatóság, illetve az is, hogy a jogalkotó így kívánja kifejezni azt, hogy struktúrájában
és tartalmában is eltér ez az alapelv a többitől. Az Mt. 12. §-a szerint a munkaviszonnyal, így
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell
BITSKEY Botond – GYULAVÁRI Tamás: Az antidiszkriminációs szabályozás reformja, Acta Humana, 2004/4, 1340.
2
A törvény néhány része csak 2013. január 1-jén lépett hatályba a (munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a
szabadság számítására és a távolléti díj számítására vonatkozó szabályok).
3
KENDERES György: Gondolatok és felvetések az új Munka Törvénykönyve általános rendelkezéseihez és
felelősségi szabályaihoz, Gazdaság és Jog, 2013/9, 15-19.
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tartani. A követelmény sérelme esetén orvosolni kell a sérelmet, de ez nem járhat más
munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával. Az (1) bekezdés tehát deklarálja a
legfontosabb újítást, nevezetesen azt, hogy a munka díjazásával kapcsolatos egyenlőség
fenntartása az egyenlő bánásmód elvének különös esetévé vált. Ez a megoldás sajátosnak
tekinthető, hiszen első olvasatban nem tűnik logikusnak, hogy a törvény gyakorlatilag az
alapelvek körében szól a munkabér bizonyos kérdéseiről.
A törvényjavaslat részletes indokolása azonban – részben – megadja a magyarázatot,4 ugyanis
kifejti, hogy azért szükséges a díjazás területét, mint különös területet kiemelni, mert a
jogszerűtlen különbségtétel leggyakrabban ezen a területen valósul meg, illetve azért, mert ez
a kérdés az uniós jogban az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró kérdéskör. Így már egyértelmű,
hogy a megoldás hátterében álló megfontolás lényege az, hogy a jogalkotó már jó előre jelezze,
hogy a bérezésbeli különbségek területén nő a munkajogi normaanyag szigora, legalábbis az
elv ezt mutatja. Hozzáteszem, az uniós joggyakorlatból számos más területet is ki lehetne
emelni, a jogalkotó pedig a hazai viszonyokhoz mérten a legkézenfekvőbbet választotta. Ilyen
értelemben tehát mindenképpen kiszélesedett, bizonyos értelemben pontosabbá vált az alapelv.
Az új logikával összhangban a (2) bekezdés meghatározza a munkabér fogalmát, hiszen a
jogalkotó szándéka szerint – többek között a korábban kifejtettekre is tekintettel – a
munkabérfogalom szorosan együtt értelmezendő az egyenlő bánásmód alapvető
követelményével. Így egyértelműen azon garanciális normákat kívánja a törvény minél
nagyobb mértékben érvényre juttatni, amelyek a munkavállalókat megillető, egyenlő munkáért
járó egyenlő munkabért illetik. Munkabér e szerint minden, a munkaviszony alapján
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. Érdemes megjegyezni,
hogy ez a fogalom megfelelő tartalmi összhangot mutat az ILO által meghatározott
követelményeket tekintve, illetőleg az Európai Unió Bírósága is többnyire ilyen széles, a
munkavállalói érdekeket előtérbe helyező meghatározást használ. 5 Így tehát azt látjuk, hogy
amellett, hogy a munkabér fogalmát a munka törvénykönyvében immáron nem a munka
díjazásáról szóló részben találjuk, az (1) bekezdésben foglaltak egy részét beteljesíti, pontosítja
a (2) bekezdés. Ez gyakorlati szempontból is különös jelentőséggel bír, hiszen így a
munkavállalókat érő esetleges diszkrimináció esetén a munkabérrel kapcsolatos kérdések
nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak.
Logikátlan és következetlen lenne, ha a törvény nem ezen a ponton határozná meg azokat a
kritériumokat, amelyek alapján – különösen – megállapítható az elvégzett munkák
egyenértékűsége (ez gyakorlatilag az 1992-es Mt. 142/A. §-ának felel meg, bár nem szó
szerint). Hiszen az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér – helyesebben az egyenlő vagy
egyenlő értékűként elismert munkáért egyenlő bér elv – alkalmazásának előfeltétele az
összehasonlíthatósági követelmény, amelynek pedig – ebből a szempontból – legfontosabb
eleme az elvégzett munkák összevetése. Ilyen formában, szigorúan a munkabér tekintetében
ugyan, de ezt tekinthetjük az összehasonlíthatósági kritérium szempontrendszerének. Ez
alapvetően nagyon fontos helyet foglal el a munkajogi esélyegyenlőség
koordinátarendszerében, azonban nem mehetünk el szó nélkül két fontos tényező mellett.
Végül az Mt. 12. § (3) bekezdése a fentebb már érintett összehasonlíthatósági kritériumokat
tartalmazza. Ezek körében egyetlen, nem csak látszólag jelentős nóvumot találunk, méghozzá
a munkaerő-piaci viszonyok beiktatását. Ez a szempont vitán felül az Európai Unió
Bíróságának esetjogából került be a törvénybe: elég, ha csak az életkorral összefüggő
foglalkoztatási diszkriminációs ügyekre gondolunk. A munkaerő-piaci – tágabb értelemben
foglalkoztatáspolitikai – tényezők oly módon jelennek meg ezekben az ítéletekben, hogy
jellemzően a munkavállalók között megvalósuló különbségtétel-indokok jogszerű vagy
Nézetem szerint azonban ez a magyarázat nem teljesen egyértelmű
A Bíróság újabb keletű gyakorlatában lásd például: C-124/11., C-125/11., C-143/11., C-147/08., C-267/06., C207/04., C-220/02. ügyek.
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jogszerűtlen mivoltát hivatottak igazolni. Például munkaerő-piaci szempontból nem lesz
minden esetben jogszerűtlen az olyan hátrányos megkülönböztetés az idősebb munkavállalók
oldalán, amely a fiatal – jellemzően pályakezdő – dolgozni tudó és akaró munkavállalók oldalán
előnyben részesítésként jelenik meg. Természetesen ebben az esetben sem léphető túl a sokat
vitatott indokoltsági, szükségességi és objektivitási mérce. A különbségtétel továbbá ekkor sem
lehet önkényes. A munkaerő-piaci szempontok esetleges figyelembe vétele nem mentesíteni
kívánja a jogalkotót, a jogalkalmazót vagy a munkáltatókat az egyenlő bánásmód
követelményének megtartása alól, mindössze a kritériumrendszer egyik biztos pontjává vált
azáltal, hogy a 2000/78/EK irányelv külön nevesíti ezt, mint lehetséges szociális szempontot.
Fontos továbbá azért is, mert így sokkal könnyebben elhatárolhatók egymástól a különbségtétel
jogszerű és jogszerűtlen indokai. Jelentősége abban áll elsősorban, hogy a jogértelmezés során
kevésbé lesz megkötve a jogalkalmazó keze, hiszen bizonyos értelemben egy ilyen
követelménybe nagyon sok mindent bele lehet érteni. Így nézve kijelenthető, hogy jóval
nagyobb lesz így a rendelkezésre álló mozgástér az összehasonlíthatósági kritériumok
mérlegelésekor, ugyanis az általános foglalkoztatáspolitikai szempontok figyelembe vétele akár
olyan értelmezéshez is vezethet, hogy a munkavállalók között fennálló különbség bizonyos
szempontok alapján – jellemzően a személyes tulajdonságok mentén – alapesetben
diszkriminációhoz vezet, de bizonyos további szempontok figyelembe vétele már „mentesít” a
felelősség alól. Ez a fajta értelmezés már korábban is jellemezte az Európai Unió Bíróságának
gyakorlatát, elméleti háttere pedig visszavezethető a vonatkozó irányelvekben foglaltakra.
III. Az Mt. konkrét, az egyenlő bánásmódot érvényre juttató szabályai
A jelenleg irányadó ítélkezési gyakorlat alapján aggályos lehet a munka törvénykönyve 45. §a, amely szerint a próbaidő immáron meghosszabbíthatóvá válik. Eddig is sok gondot okozott
a gyakorlatban annak megítélése – jellemzően például terhes munkavállalók esetében –, hogy
a próbaidő alatti megszüntetést azért eszközölte-e a munkáltató, mert valóban nem kívánja
tovább fenntartani a jogviszonyt, vagy pedig visszaélésszerűen gyakorolta-e ezt a jogát.6 A
meghosszabbítás lehetőségével ez a kör egyértelműen bővülhet.
Hasonló logika mentén hívom fel a figyelmet a törvény 51. §-ának (1) bekezdésére, amely
értelmében a felek megállapodhatnak abban, hogy a munkavégzéshez szükséges eszközöket –
a főszabálytól eltérően – nem a munkáltató, hanem a munkavállaló köteles biztosítani a
jogviszony teljesítése során. Ezzel bizonyos munkavállalók, illetve munkavállalói csoportok
kerülhetnek komoly hátrányba anélkül, hogy ez a különbség indokolt, objektív, szükséges és
arányos mértékű volna. Amellett ugyanis, hogy a munkáltató a munkakörülmények
vonatkozásában sem valósíthat meg hátrányos megkülönböztetést, az előzőekhez hasonlóan
szintén a létrehozás, vagy akár a megszüntetés létszakában könnyebben tud adott esetben
diszkriminatív módon eljárni, ugyanis amennyiben az adott munkavállaló nem tud ezen
követelménynek eleget tenni, úgy elképzelhető, hogy a munkáltató jogszerűen él felmondási
jogával, miközben az a tény, hogy milyen módon tudja a munkavállaló a munkavégzés
eszközeit biztosítani, véleményem szerint nem mutat direkt módon összefüggést
munkavégzésének minőségével, esetleg a munkaviszonnyal összefüggő magatartásával.
Az 51. § (3), (4) és (5) bekezdései a munkáltatói mellékkötelezettségek között rögzítik a részben
az Ebktv-ből levezethető azon szabályokat, amelyek a munkafeltételek kialakítása során
alapvetően garantálni hivatottak a munkavállalók esélyegyenlőségét. A munkáltató
munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségei, illetőleg az, hogy munkavállalót csak olyan
munkára alkalmazhat, amelyet adottságainál, fejlettségénél fogva képes ellátni, mind
megfelelnek azon elvnek, mely szerint indokolatlanul nem lehet különbséget tenni a
6
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munkavállalók között, ugyanakkor indokolt esetben jogszerű lehet az arányos különbségtétel,
különösen úgy, hogy a törvény kifejezetten tiltja az ezzel ellentétes munkáltatói magatartást.
Az Mt. továbbá a fogyatékos személyek alkalmazása esetére egy további kötelezettséget ró a
munkáltatóra, ugyanis kimondja, hogy fogyatékos személy alkalmazása esetén köteles
biztosítani az ésszerű alkalmazkodás feltételeit, ezzel garantálva azt, hogy a fogyatékos személy
egészségi állapotának valóban megfelel a rá bízott munka, illetve azt is, hogy ezt a feladatot
ténylegesen képes is ellátni.7
A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatással (lényegében: kirendelés, kiküldetés, átirányítás 8)
összefüggésben a törvény helyesen meghatározza azon személyi köröket, melynek tagjai csak
hozzájárulással utasíthatók más helységben történő munkavégzésre, vagyis ezen
munkavállalók kivételt képeznek a főszabály alól, hiszen őket nem kötelezheti a munkáltató
egyoldalúan ilyen típusú munkavégzésre. Így e csoportba tartoznak a várandós munkavállalók
is gyermekük egyéves koráig, 9 vagyis a törvény ezen a ponton érvényt kíván szerezni a
foglalkozás körében megvalósuló nemi diszkrimináció tilalmának, ami valóban a hátrányos
megkülönböztetés egyik legtipikusabb fajtája a munkavégzés világában. 10 Ezzel a kivételes
szabállyal tehát az Mt. a várandós munkavállalókat olyan mértékben részesíti előnyben, mely
előnnyel ezen dolgozók nem szenvednek állapotuknál fogva eleve hátrányt a nem terhes
munkavállalókkal szemben.
Hasonló elv mentén határozza meg az Mt. az 55. § (1) bekezdésében a munkavégzés alóli
mentesülés esetei között a keresőképtelenség, a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós
eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés esetét (a) és b) pont).
Ugyanígy mentesül a munkavégzés alól a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta
kétszer egy, ikergyermekek esetén naponta kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig pedig
naponta egy, ikergyermekek esetén pedig naponta két órára. Az Mt. ilyen módon kívánja
aktívan támogatni a kismamák munkahelyi reintegrációját, ami az uniós trendekkel
összhangban alapvető elvárás a munkajogi szabályanyaggal szemben. 11
Az egyenlő bánásmód követelményével összefüggésben fontos szabályokat tartalmaznak a
törvény 59-61. §-ai, amelyek a munkaszerződés módosítása körében rendelkeznek a kötelező
módosításról. Különösen hátrányos lehet ugyanis egy munkavállalóra nézve az a helyzet,
melybe úgy kerül, hogy indokoltan távol van hosszabb ideig – például terhessége miatt –, és
ismételt munkába állásakor munkabére kevesebb lesz, mint a vele összehasonlítható helyzetben
lévőké. Ez a helyzet úgy állhat elő, hogy távolléte alatt bérfejlesztés történik a munkáltatónál,
vagyis őt azért éri hátrány munkabére vonatkozásában, mert távol volt – ez egyébként már
önmagában diszkriminációt valósítana meg –, másfelől pedig a távollétre terhessége miatt
került sor, vagyis a törvénynek szükséges védenie az ilyen esetekben felmerülő munkavállalói
érdekeket. Az Mt. a szülési szabadság, illetve a fizetés nélküli szabadság eseteit tekinti ilyen
távollétnek, és kimondja, hogy a munkáltató köteles béremelési ajánlatot tenni a visszatérő
munkavállalónak, melynek mértéke az azonos munkakörben dolgozók béremelésével kell,
hogy egyenlő legyen, ennek hiányában pedig a munkáltatónál megvalósult átlagos éves
JAKAB Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései, PhD-értekezés, Miskolc, 2011, 318320.
8
PRUGBERGER Tamás: A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának
problémája, Magyar Jog, 2011/10, 597-602.
9
E rendelkezések elsősorban a 92/85/EK irányelv 8-12. cikkekben foglaltakat veszik figyelembe.
10
FENWICK, Helen – HERVEY, Tamara K.: Sex equality in the single market: New directions for the European
Court of Justice, Common Market Law Review, 1995/2, 443-470.
11
A kérdés európai vonatkozásában lásd: GYULAVÁRI Tamás: A nemek közötti megkülönböztetéssel kapcsolatos
jogharmonizáció az EK tagországaiban, Egyenlő esélyek, 1997, 54-65., míg a kérdés amerikai-európai
megközelítésében: BORNSTEIN, Stephanie – WILLIAMS, John C. – PAINTER, Genevieve R.: Discrimination against
Mothers Is the Strongest Form of Workplace Gender Discrimination: Lessons from US Caregiver Discrimination
Law, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2012/1, 45-62.
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béremelésnek kell megfelelni. Az Mt. így próbál érvényt szerezni az egyenlő értékű munkáért
egyenlő bér elvnek bizonyos különös körülmények fennállása esetén. A 60. § kiemelten védi a
várandós munkavállalókat, hiszen arra kötelezi a munkáltatót, hogy a munkavállaló egészségi
állapotának megfelelő munkakört ajánljon fel neki várandóssága megállapításától gyermeke
egyéves koráig, amennyiben orvosi vélemény alapján eredeti munkakörében nem
foglalkoztatható. Fel kell azonban menteni a munkavállalót a munkavégzés alól, amennyiben
ez nem lehetséges. Alapbére az átmenetileg betöltött másik munkakörben sem lehet kevesebb,
mint amennyi a munkaszerződésében szerepel, illetőleg a jogszabály rögzíti, hogy alapbére
illeti meg akkor, ha az iménti esetben felmentésére kerül sor, kivéve akkor, ha a munkavállaló
alapos ok nélkül nem fogadta el a felajánlott munkakört.12 A jogalkotó e garanciális
szabályokkal biztonságosabbá, családbarátabbá kívánja tenni a munkavégzés általános kereteit.
E vonatkozásban a 61. § tartalmaz fontos kiegészítő-szabályokat, kimondja ugyanis, hogy
amennyiben a munkavállaló gyermeke hároméves koráig ajánlatot tesz arra nézve, hogy teljes
munkaidőről részmunkaidőre változtassa munkaidejét a munkáltató, abban az esetben a
munkáltató köteles ezen ajánlatot elfogadni ((3) bekezdés). A részmunkaidő mértéke kötelező
jelleggel a teljes munkaidő fele kell, hogy legyen. 13 A részmunkaidős foglalkoztatás egyik
alapelve az európai munkajogban is az, hogy alapvetően a munkavállaló érdekeit kell szolgálnia
azokban az esetekben, ha ez a munkavállaló szempontjából bizonyos személyes körülmények
fennállása esetén indokolt.14 Vagyis a munkáltatónak a lehető legszélesebb körben kötelessége
méltányolni a munkavállaló ilyen irányú kérését, és az Mt. szűk körben ugyan, de általános
jelleggel érvényt is szerez eme elvnek a munkaszerződés-módosítás egyik kötelező eseteként.
A 61. § (1) bekezdése még egy további kötelezettséget ír elő a munkáltatóra nézve az atipikus
munkaviszonyokkal összefüggésben, miszerint a munkáltató köteles tájékoztatni az érintett
munkakörök megjelölésével a munkavállalókat a teljes vagy részmunkaidős, a
távmunkavégzésre irányuló és a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő
foglalkoztatás lehetőségéről. Vagyis ezzel a munkáltatónak fokozott együttműködési és
tájékoztatási kötelezettsége van munkavállalójával szemben, jelentősége pedig az, hogy
amennyiben a munkavállalók megfelelő és naprakész információkkal bírnak ezen
lehetőségekről, akkor könnyebb elérni azt, hogy egy esetleges módosítási kezdeményezés
esetén a munkáltatói és munkavállalói érdekek hatékonyabban találkozhassanak.
A munkaviszony megszüntetésének körében szintén nagy jelentőséggel bír az egyenlő
bánásmód követelménye, erre korábban a Kúria, illetőleg az Egyenlő Bánásmód Hatóság is
rámutatott.15 Gyakori ugyanis az a fajta munkáltatói magatartás, hogy a munkáltató
megszüntetési szándékénak tényleges, valós ok nélkül szerez érvényt, sőt előfordulhat az is,
hogy kifejezetten a munkavállaló valamely személyes tulajdonsága, körülménye (például
családi állapot, terhesség, kor, stb.) miatt válik nemkívánatos személlyé az érintett
munkavállaló, márpedig ebben az esetben még valamilyen „mondvacsinált” ok fennállása

Kérdéses ugyanakkor, hogy mi minősülhet ilyen alapos oknak a tekintetben, hogy a szabály lényege a várandós
munkavállalók esélyegyenlőségének biztosítása. Értelemszerűen, ha a munkavállalónak semmilyen tényleges és
ésszerű indoka nincs a visszautasításra, akkor helyes e megszorító szabály alkalmazása, azonban a terhességgel
összefüggésben nem elképzelhetetlen olyan körülmények felmerülése, melyek alapján megkérdőjelezhető az
alapos ok fennállása. Lásd: WADDINGTON, Lisa: More equal than others: Distinguishing European Union equality
directives, Common Market Law Review, 2001/3, 587-611.
13
Az Mt. 62. § (2) bekezdése szerint azonban a feleknek van eltérési lehetősége, de ez kizárólag a munkavállaló
javára lehetséges.
14
PRUGBERGER Tamás: Az atipikus munkaviszonyok szabályozása az új Munka Törvénykönyve javaslatában,
Gazdaság és Jog, 2011/12, 18-22.
15
EBH 792/2002, EBH 135/1999, BH 132/2012, BH 204/2011, BH 347/2011, BH 224/2010, BH 86/2003, illetve
az Egyenlő Bánásmód Hatóság következő határozatait példálózó jelleggel: 197/2012., 245/2012., 585/2012.,
1/2008., 719/2006. számú határozatokat.
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esetén is a munkáltató megsérti az egyenlő bánásmód követelményét. 16 Hozzá kell tenni, hogy
az ilyen esetekben az alkalmazandó jogra nincsenek különös szabályok, hiszen az egyenlő
bánásmód követelményét általános értelemben szükséges ilyenkor segítségül hívni, és mivel
igazán komoly szándék egyelőre nincs az Európai Unióban egy egységes felmondási joganyag
kidolgozására,17 ezért mindenképpen pozitívumként értékelem azt, hogy az Mt. bizonyos
különös szabályokat is megfogalmaz e körben. A később még említésre kerülő 95. számú
Munkaügyi Kollégiumi állásfoglalás (MK 95.) is kimondja, hogy fordított bizonyítási teher
mellett jogszerűtlen az a felmondás, melyet a munkáltató az egyenlő bánásmód
követelményének megsértésével eszközölt. Az Mt. a felmondási védelem (tilalom)
jogintézményével kívánja védelemben részesíteni a következő munkavállalói csoportokat:
várandós munkavállalók, szülési szabadágon lévők, gyermek gondozása céljából fizetés nélküli
szabadságot igénybe vevők, illetve azon női munkavállalók, akik emberi reprodukciós
eljárással összefüggésben vesznek igénybe kezelést (ez utóbbi esetében legfeljebb hat hónap
lehet a felmondási védelem maximális időtartama a 65. § (3) bekezdés szerint). Vagyis jól
látszik, hogy az Mt. ezen szabályok megfogalmazásával is a munkahely és a család, a
gyermekvállalás összehangolását kívánja elősegíteni.18 A felmondási tilalom érvényesítése
szempontjából mindig a felmondás közlésének időpontja az irányadó. A (6) bekezdés szerint
abban az esetben, ha mindkét szülő igénybe veszi a fizetés nélküli szabadságot, akkor a
felmondási védelem az anyával szemben áll fenn, vagyis az Mt. nem enged választást az érintett
feleknek, hanem ex lege az anya munkajogi védelmét fokozza. Fontos újítása, egyben
korlátozása azonban a 2012. évi Mt-nek, hogy az (5) bekezdés a terhességgel és az emberi
reprodukciós eljárással összefüggésben csak akkor tartja fenn a felmondási tilalmat, ha azt a
munkavállaló a felmondás közlésének időpontja előtt a munkáltató tudomására hozta. Vagyis
nincs többé lehetősége az érintett munkavállalónak erre utólag hivatkozni, hanem neki is eleget
kell tennie a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségnek, mint ahogyan az általában
elvárhatóságnak is. Továbbá ezzel a törvény elejét kívánja venni az olyan eseteknek, melyekben
e szabályra és az egyenlő bánásmód követelményére hivatkozva a munkavállalók
rendeltetésellenesen tudnak a tilalomra hivatkozni, ugyanis igaz ugyan, hogy alapvetően a
minél magasabb védelmi szint elérése a cél, de egyúttal a munkavállalótól is elvárható, hogy
időben közölje ezt a munkáltatóval. Nem kizárólag azért, mert egy későbbi megszüntetésnél ez
fontos lehet, hanem azért is, mert a munkáltatónak is lényeges és jogos érdeke fűződik ahhoz,
hogy egy szülő munkavállalót például megfelelően tudjon helyettesíteni, márpedig erről
jellemzően szükséges előre – minél hamarabb – gondoskodnia.
A már említett MK 95. részletezi a munkáltatói felmondás indokolásával szemben támasztott
szigorú tartalmi és formai követelményeket, de értelemszerűen maga az Mt. határozza meg ezek
kereteit. A 66. § szól erről, és itt is több, kifejezetten az egyenlő bánásmód követelményét
érvényesíteni kívánó korlátozást találunk. Az Mt. szigorúbb szabályokat rendel alkalmazni
azon munkavállalók esetében, akiknek munkaviszonyuk határozatlan időtartamú, nyugdíjasnak
nem minősülnek, és nyugdíjukig legfeljebb öt év van hátra, illetve az anyák és gyermeküket
egyedül nevelő apák esetében a gyermek hároméves koráig abban az esetben is, ha a szülő
szülői szabadságot vagy fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe. Nevezett munkavállalói
csoportok esetében ugyanis a munkáltató a munkavállaló magatartására alapított felmondást
kizárólag az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás alapjául szolgáló esetben közölhet, vagyis
ha a munkavállaló munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy
KISS György: A Dominica Petersen ügy tanulságai a kor szerinti diszkrimináció versus igazolt nem egyenlő
bánásmód körében – hazai összefüggésekkel, Pécsi Munkajogi Közlemények, 2010/1, 105-118.
17
VAN VOSS, Guus Heerma – TER HAAR, Beryl: Common Ground in European Dismissal Law, European Labour
Law Journal, 2012/3, 215-229.
18
Az indokolás 132. oldalán foglaltakból kiderül, hogy az ilyen felmondási védelmi esetek az erre jogosult
személyi kör – például várandós vagy kismama munkavállalók – tényleges jogvédelmét hivatottak elősegíteni.
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súlyosan gondatlanul jelentős mértékben megszegi (78. § (1)).19 Vagyis az Mt. ezen csoportokat
előnyben kívánja részesíteni arra tekintettel, hogy az ő esetükben a munkáltatói felmondás
különösen sérelmes lehet szociális, családi és más körülményeikre nézve. A törvény egy másik
hasonló korlátozást is tartalmaz, ugyanis amennyiben a munkáltató az így jellemzett
munkavállalói csoportok valamelyikéhez tartozó munkavállaló munkaviszonyát annak
képességével vagy pedig a munkáltató működésével összefüggő – jellemzően gazdasági –
okból kívánja megszüntetni, akkor ezt csak úgy teheti meg, hogy a felmondással érintett
munkavállalónak a munkáltató a munkavállaló munkavégzési helyén 20 a munkavállaló által
betöltött munkakörhöz szükséges végzettségnek, képzettségnek, gyakorlatnak megfelelő
betöltetlen másik munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló e munkáltatói ajánlatot
elutasítja. Vagyis a védelmi szabályokkal az Mt. valamennyi potenciális felmondási ok esetére
védeni kívánja az ilyen helyzetben lévő munkavállalókat,21 és fontos, hogy ezt két olyan csoport
vonatkozásában realizálja, akik újbóli elhelyezkedése valóban különösen nehéz a
munkaerőpiacon a munkáltatói felmondást követően. 22 Az Mt. e szakaszban megfogalmaz
bizonyos garanciákat a határozott időtartamú munkaviszonyban foglalkoztatottak számra is,
ami szintén figyelemre méltó, tekintve, hogy az ilyen formában dolgozók fokozottan ki vannak
téve a munkáltatói diszkrimináció veszélyének. 23 A munkáltató az ilyen munkaviszonyt csak
felszámolási- vagy csődeljárás alatt, a munkavállaló képességeire alapított okból, vagy pedig
elháríthatatlan külső ok miatt szüntetheti meg.
A foglalkozási egyenlőség kérdéséhez szorosan kötődően kell megemlíteni az Mt. 88. § (1)
bekezdésének b) pontját, amely indirekt módon ugyan, de definiálja a részmunkaidős
foglalkoztatást. A fogalom azért indirekt, mert a törvény a napi munkaidő egyik lehetséges
fajtájaként említi meg, párhuzamba állítva a teljes napi munkaidős foglalkoztatással. E szerint
tehát napi munkaidő a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által megállapított teljes
napi munkaidő vagy részmunkaidő. A törvény logikája helyes, ugyanis a részmunkaidő ilyen
dogmatikai megközelítésből valóban csak a teljes napi munkaidőhöz képest definiálható. A
meghatározást tovább pontosítja és egyértelműsíti, erről azonban később még lesz szó. Vagyis
a részmunkaidőben történő foglalkoztatás nem jelent mást, mint az érintett munkakör napi teljes
munkaidőnél – jellemzően nyolc óra – kisebb időtartamban történő ellátását. Így minden olyan
foglalkoztatás részmunkaidősnek minősül, ahol a napi munkaidő nem éri el a nyolc órát. Rögtön
hozzá kell azonban tenni, hogy ez a meghatározás nem feltétlenül, illetve nem kizárólag napi
munkaidőnél lesz helytálló, ugyanis a heti teljes munkaidőnél kisebb időtartamban
foglalkoztatott munkavállaló is részmunkaidőben foglalkoztatottnak minősül. A munka
Ilyen okok lehetnek tipikusan a munkavállaló súlyos kötelezettségszegése kapcsán felmerülő okok, például ha
nem tesz eleget munkavégzési kötelezettségének, munkáltatója véglegesen elveszíti benne bizalmát, vagy
munkakörével összefüggésben olyan lényeges magatartást tanúsít, ami azzal nem fér össze. Néhány tipikus példa
a következetes bírói gyakorlatból: EBH 1717/2007, EBH 1244/2005, EBH 894/2003, EBH 147/1999, BH
218/2009, BH 342/2008, BH 224/2008, BH 98/2008, BH 386/2007, BH 134/2006.
20
A munkavállaló munkavégzési helye a munkáltató székhelye vagy telephelye lehet, illetve az a hely, amit a
munkaszerződésben e felek közös akarattal meghatároznak. Amennyiben azt nem határozzák meg, akkor a
munkavégzés helye az a hely lesz, ahol a munkavállaló munkáját rendszeresen végzi. A munkavégzés helyével
összefüggésben lásd: KUN Attila, A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő
munka esetei – elhatárolási kérdések I. rész, Munkaügyi Szemle, 2006/4, 52-54. és KUN Attila, A munkavégzés
helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka esetei – elhatárolási kérdések II. rész,
Munkaügyi Szemle, 2006/5, 45-48.
21
Hozzá kell tenni, hogy attól az időponttól kezdődően, amikor a munkavállaló nyugdíjassá válik, az Mt. nem védi
tovább a munkavállalókat, sőt megkönnyíti a munkáltató felmondását. A 66. § (9) bekezdése szerint a munkáltató
nem köteles felmondását indokolni akkor, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.
22
KISS György: Az Andersen ügy tanulságai a magyar munkajog jövője szempontjából, Pécsi Munkajogi
Közlemények, 2011/2, 158-178.
23
COLLINS, Hugh – EWING, Keith – MCCOLGAN, Eileen: Labour Law, Cambridge University Press, Cambridge,
2012, 177-183.
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törvénykönyve a továbbiakban nem szól a részmunkaidős foglalkoztatásról, vagyis nem
helyezte el a jogalkotó az atipikus munkaviszonyok katalógusában, miközben ez az egyik
legtipikusabb általánostól eltérő foglalkoztatási formának számít Európa-szerte.24 Ez az
ellentmondásos helyzet már csak azért is figyelemre méltó, mert bár látszólag a részmunkaidős
foglalkoztatás esetén az alkalmazandó főszabály egyszerűnek tűnik – tisztán arányossági
mércét kell alkalmazni a teljes munkaidőben foglalkoztatottakhoz képest –, a gyakorlat ennél
jóval összetettebb. Hovatovább a munka törvénykönyve az arányossági szabályról sem szól,
vagyis a helyes jogi megoldás az, ha ezekben az esetekben a törvény 12. §-át alkalmazzuk
megfelelően, és értelemszerűen kiterjesztve a részmunkaidős foglalkoztatás sajátosságaira.
Felhívom a figyelmet arra is, hogy a munka törvénykönyve rekodifikálásakor az egyik legfőbb
cél az volt, hogy a korábban tisztázatlan fogalmakat és jogintézményeket dogmatikailag is
megfelelő módon tárgyalja a munkajogi kódex, így született meg – egyebek mellett – a munka
törvénykönyve XV., XVI. és XVI. fejezete, amelyek az atipikus foglalkoztatási formákat
tartalmazzák katalógusszerűen. Ebből a katalógusból viszont hiányzik a részmunkaidőre
vonatkozó eltérő szabályozás, ami annak fényében is különösen érdekes, hogy a magyar jog
korábbi logikájától igencsak eltérő módon a határozott időre szóló – temporális időtartamú –
munkajogviszonyról is a XV. fejezeten belül szól az Mt., vagyis e tekintetben határozottan
követni látszik az uniós trendeket25, míg a részmunkaidő innen indokolatlanul maradt ki.
Mindez azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert a Tanács 97/81/EK irányelve jóval bővebb
eligazítást ad a részmunkaidős foglalkoztatásról,26 többek között a minimum standardokról,
illetve az egyenlő bánásmód követelményéről.27
Az Mt. szabályai közül szintén a részmunkaidős foglalkoztatással összefüggésben kell
megemlíteni a 92. § (5) bekezdését, amely a részmunkaidőt definiálja az előzőekhez hasonlóan,
azonban más aspektusból. A napi munkaidő mértékét tekintve rögzíti az Mt., hogy a napi
munkaidő lehet napi teljes és napi részmunkaidő, utóbbi azt jelenti, hogy a felek az adott
munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidő teljesítésében
állapodnak meg. Vagyis az Mt. a részmunkaidőt a teljes munkaidő viszonyában határozza meg,
ami gyakorlatilag összhangban van az európai gyakorlattal. 28 Megállapítható tehát, hogy nem
kizárólag maga a részmunkaidős foglalkoztatási forma kell, hogy diszkrimináció-mentes
legyen, hanem maga a munkaidő-beosztás is, tehát arra alapítva sem érheti semmilyen
diszkrimináció az érintett munkavállalót, hogy az ő munkaideje nem teljes, vagyis fel sem
merülhet az, hogy az ő munkája, jogos érdekei kevesebbet érnek teljes munkaidőben dolgozó
társaiénál.
Direkt módon esélyegyenlőségi szempontból kerültek megfogalmazásra az Mt. 113-114. §ainak szabályai, amelyek a korábbiaktól eltérően egységes szerkezetbe foglalják az egyes
munkavállalói csoportokra vonatkozó eltérő szabályokat. A védett csoportok a következők:
várandós munkavállalók gyermekük hároméves koráig, gyermeküket egyedül nevelő
munkavállalók szintén gyermekük hároméves koráig, az olyan munkavállalók, akik
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között
dolgoznak és a fiatal munkavállalók. Fiatal munkavállaló az Mt. 294. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló. Fontos, hogy valamennyi
munkavállalói kategóriára nézve az Mt. kedvezményes szabályokat állapít meg a munkaidő és
annak beosztása tekintetében. Az Mt. ezáltal előnyben részesítés formájában méltányolja azt az
BANKÓ Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010, 83-88.
BANKÓ i.m. 105-107.
26
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alapvető érdeket, mely a munkaviszonyban állók esetlegesen fennálló speciális, egyéni
körülményeihez igazodik.29
Szintén a munkaidőhöz, pontosabban a pihenőidőhöz kapcsolódik a pótszabadságok rendszere
a következők szerint. A jogszabály pótszabadságot állapít meg tizenhat évesnél fiatalabb
gyermek után mindkét szülőnek, az apának gyermeke születése után, a fiatal munkavállalóknak,
a veszélyes munkakörben dolgozóknak, illetve a meghatározott egészségkárosodást szenvedett
munkavállalóknak (118-120. §).
Az Mt. a női munkavállalók esélyegyenlőségét kívánja ténylegesen elősegíteni a 127-133. §ban foglaltakkal, hiszen itt rendelkezik a szülési szabadságról (és a fizetés nélküli szabadságról
is). A szülési szabadság mértéke, kiadásának rendje egyaránt azt szolgálják, hogy a várandós
munkavállaló családi és munkahelyi kötelezettségeinek egyaránt eleget tudjon tenni, vagyis
semmilyen hátrány ne érje azért, mert gyermeket vállal, végeredményben pedig azért, mert nő. 30
A szülési szabadság egyébként annak a nőnek is jár, aki örökbefogadási szándékkal vett
nevelésbe gyermeket, és fontos továbbá, hogy a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot vehet
igénybe gyermeke harmadik életévének betöltéséig gyermeke gondozása céljából, és ezt a
munkáltató közteles kiadni a munkavállaló által megjelölt időpontban. Vagyis a
gyermekneveléssel kapcsolatos terhek megosztását úgy kívánja az Mt. megosztani a szülők
között, hogy az anya szülési szabadsága alatt lehetősége van az apának fizetés nélküli
szabadságot igénybe venni.31
A munka díjazásával kapcsolatosan már érintettem a diszkriminációtól mentes munkadíjazás
egyes kérdéseit, néhány további – különös – szabályt azonban szükséges ezen a ponton
kiemelni. Mivel az egyenlő munkáért egyenlő bér elvet az Mt. a 12. §-ban tárgyalja és részletezi
annak szempontjait, ezért a korábbi szabályozástól eltérően azt látjuk, hogy sem az elvet, sem
pedig a diszkriminációtól mentes munkabér-fizetési kötelezettséget nem találjuk meg az Mt.
ezen részében. Mindennek dogmatikai szempontból lehet jelentősége, hiszen az alapelv
alkalmazása természetesen továbbra is kötelező a bérezés vonatkozásában. Külön kell említést
tenni 138. §-ról, ugyanis ezen a ponton az Mt. a munkavállalói szociális érdekek érvényre
juttatása szempontjából gyakran aggályos teljesítménybérezés egyszerűsített, egységesített
kritériumairól rendelkezik. Fontos tehát, hogy a teljesítmény-alapú bérezés vonatkozásában
fokozottan meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét, és ennek megfelelően az
összehasonlítható helyzet kritériumát és vita esetén a munkáltató bizonyítási kötelezettségét
analóg módon egyaránt alkalmazni rendeli az Mt. Hozzáteszem, hogy a teljesítmény alapú
bérezéssel összefüggésben – legyen szó akár az alapbérről, akár teljesítményhez kötött más
juttatásokról – a diszkriminációs esetek száma viszonylag magas, és e tekintetben számos példát
találunk arra, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozataiban szélesebb körben
interpretálja az elvet, mint a munkaügyben ítélkező bíróságok. 32
Az Mt. 145. §-a, amely szerint a felek a munkaszerződésben a törvényi mértéktől eltérően úgy
is megállapodhatnak a munkavállalót megillető pótlék mértékében, hogy azt a pótlék fizetésére
okot adó körülmények figyelembe vételével kötik ki a munkaszerződésben. Ez pedig könnyen
az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének sérüléséhez vezethet, méghozzá úgy, hogy a
munkáltató gyakorlatilag nem is járt el jogszerűtlenül. Ez némi ellentétet mutat azzal, hogy a
jogalkotó kiemelkedően fontosnak ítélte a munka díjazására vonatkozó kérdések előtérbe
helyezését az egyenlő bánásmód követelményén belül.
A törvény 189. §-a szól a munkavállalói biztosítékról, amely funkcióját és lényegét tekintve a
kártérítési felelősség témakörén belül jut szerephez. Azonban mindenképpen esélyegyenlőségi
A 2000/78/EK irányelv előírásainak megfelelően.
GÖNDÖR Éva: Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió munkajogában, Magyar Jog, 2004/11, 694-699.
31
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kérdéseket (is) felvet az a tény, hogy az érintett munkakörökben a felek megállapodhatnak
maximum egy havi alapbérnek megfelelő biztosíték adásában, hiszen nagyon könnyen
munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetéshez vezethet az, hogy az érintett munkáltató egy
munkavállalót szociális, illetve vagyoni helyzete alapján alkalmaz-e vagy sem. Vagyis egy
ilyen jellegű magatartás alkalmas lehet arra, hogy a munkaviszony létrehozásával
összefüggésben diszkriminációt valósítson meg a munkavállalók között.
A kollektív munkajog területén is érdemes az egyenlő bánásmód követelményének
érvényesülésével kapcsolatosan vizsgálódni, ugyanis az Mt. 264. § (1) és (2) bekezdése rögzíti,
hogy a munkáltató mely döntései előtt tizenöt nappal köteles kikérni az üzemi tanács
véleményét, és ezek között a (2) bekezdés m) pontja az egyenlő bánásmód megtartása és az
esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés tekintetében is megköveteli ezt. Érdemes
megjegyezni, hogy a törvényjavaslat részletes indokolása kimondja, 33 hogy a munkavállalói
részvételi jogoknak az Mt-ben továbbra is kiemelten fontos területe az esélyegyenlőség
előmozdítása, ugyanakkor bizonyos megközelítésben ez a rendelkezés szimplán pótolni
igyekszik az 1992-es Mt-ben szereplő (70./A. §), de ma már nem létező esélyegyenlőségi terv
intézményét, amely lényege az volt, hogy a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezet, illetve ennek hiányában az üzemi tanács együttesen meghatározott időre szóló
esélyegyenlőségi tervet fogadhatott el.34 Igaz ugyan, hogy ez mindössze egy lehetőség volt az
említett felek számára, de a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a programok
többnyire eredményesen voltak képesek működni. Jelenleg tehát a munkáltatónak mindössze
véleménykikérési kötelezettsége van az üzemi tanáccsal szemben az egyenlő bánásmód
követelményét érintő kérdések vonatkozásában.
IV. Záró gondolatok
Az itt kifejtettek alapján megállapítható, hogy a magyar esélyegyenlőségi jog alapvetően
megfelelő védelmi szabályokat garantál a munkavállalók számára, azonban azt is látni kell,
hogy ezek a szabályok a gyakorlatban nem mindig jutnak érvényre, és ezt erősítik a
joggyakorlatban meglévő ellentmondások, nehézségek is. Persze az is igaz, hogy mivel az Mt.
az egyenlő bánásmód elvét nem részletezi – így például nem szól a jogérvényesítéséről, a
sérelem orvoslásának módjáról, vagy a védett tulajdonságokról – , talán nem is várható el
kifejezetten a munkajogi szabályanyagtól az, hogy a fentebb bemutatott néhány konkrét
szabályon kívül további garanciákat biztosítson, hiszen ez az Mt. és az Ebktv. együttes feladata
kell hogy legyen. Konklúzióként pedig felvetem, hogy bár az Mt-ben ez alapján valóban
szükségtelen volna a diszkrimináció tilalmának egyes, konkrét szabályait kifejteni, de az uniós
irányelvek és bírósági gyakorlat mentén indokolt volna a meglévő fogalmakat és módszereket
pontosítani, tovább fejleszteni, és a jogalkalmazónak az Ebktv. generális és az Mt. speciális
szabályaira egyidejűleg figyelemmel lenni.

33
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T/4786. számú törvényjavaslat miniszteri indokolása, 178.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 70/A. §-a.

376

377

Irodalomjegyzék
BANKÓ Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010.
BITSKEY Botond – GYULAVÁRI Tamás: Az antidiszkriminációs szabályozás reformja, Acta
Humana, 2004/4, 13-40.
BORNSTEIN, Stephanie – WILLIAMS, John C. – PAINTER, Genevieve R.: Discrimination against
Mothers Is the Strongest Form of Workplace Gender Discrimination: Lessons from US
Caregiver Discrimination Law, International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations, 2012/1, 45-62.
COLLINS, Hugh – EWING, Keith – MCCOLGAN, Eileen: Labour Law, Cambridge University
Press, Cambridge, 2012.
FENWICK, Helen – HERVEY, Tamara K.: Sex equality in the single market: New directions for
the European Court of Justice, Common Market Law Review, 1995/2, 443-470.
GÖNDÖR Éva: Az egyenlő bánásmód elve az Európai Unió munkajogában, Magyar Jog,
2004/11, 694-699.
GYULAVÁRI Tamás: A nemek közötti megkülönböztetéssel kapcsolatos jogharmonizáció az EK
tagországaiban, Egyenlő esélyek, 1997, 54-65.
JAKAB Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései, PhD-értekezés,
Miskolc, 2011, 318-320.
KENDERES György: Gondolatok és felvetések az új Munka Törvénykönyve általános
rendelkezéseihez és felelősségi szabályaihoz, Gazdaság és Jog, 2013/9, 15-19.
KISS György: Az Andersen ügy tanulságai a magyar munkajog jövője szempontjából, Pécsi
Munkajogi Közlemények, 2011/2, 158-178.
KISS György: A Dominica Petersen ügy tanulságai a kor szerinti diszkrimináció versus igazolt
nem egyenlő bánásmód körében – hazai összefüggésekkel, Pécsi Munkajogi Közlemények,
2010/1, 105-118.
KUN Attila: A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka
esetei – elhatárolási kérdések I. rész, Munkaügyi Szemle, 2006/4, 52-54.
KUN Attila: A munkavégzés helye és a munkáltató telephelyétől eltérő helyen végzendő munka
esetei – elhatárolási kérdések II. rész, Munkaügyi Szemle, 2006/5, 45-48.
NACSA Beáta: Munkajog és jogharmonizáció – A részmunkaidős és a határozott idejű
munkaszerződés problematikája, Európai Tükör, 2003/3, 79-95.
PRUGBERGER Tamás: A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és
módosulásának problémája, Magyar Jog, 2011/10, 597-602.
PRUGBERGER Tamás: Az atipikus munkaviszonyok szabályozása az új Munka Törvénykönyve
javaslatában, Gazdaság és Jog, 2011/12, 18-22.
VAN VOSS, Guus Heerma – TER HAAR, Beryl: Common Ground in European Dismissal Law,
European Labour Law Journal, 2012/3, 215-229.
WADDINGTON, Lisa: More equal than others: Distinguishing European Union equality
directives, Common Market Law Review, 2001/3, 587-611.
A munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény.
T/4786. számú törvényjavaslat miniszteri indokolása.
A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során
alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról.
A Tanács 1999/70/EK irányelve (1999. június 28.) az ENSZ, az UNICE és a CEEP által a
határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról.

377

378

A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javításátösztönző
intézkedések bevezetéséről.
Az Európai Unió Bíróságának C-124/11., C-125/11., C-143/11., C-147/08., C-267/06., C207/04., C-220/02. számú ítéletei.
A Kúria EBH 1717/2007, EBH 1244/2005, EBH 894/2003, EBH 147/1999, BH 218/2009, BH
342/2008, BH 224/2008, BH 98/2008, BH 386/2007, BH 134/2006, EBH 792/2002, EBH
135/1999, BH 132/2012, BH 204/2011, BH 347/2011, BH 224/2010, BH 86/2003, BH
526/1999, BH 608/1995. számú ítéletei.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 197/2012., 245/2012., 585/2012., 1/2008., 719/2006.,
700/2007. számú határozatai.

378

379

Lakatos Máté: Svédország és Dánia energiaadó rendszere az EU irányadó irányelveinek
tükrében
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
„Az Európai Unió energiapolitikájának fontos célkitűzése az energiafelhasználás
racionalizálása, a hatékonyság és a takarékosság növelése. Hangsúlyt kapott a megújuló
energiaforrások fokozott felhasználása is (…).” 1
1. Az energiaadó kialakulása és céljai a környezeti adórendszeren belül
Egy egységes, harmonizált környezeti adórendszer, vagy ökoadók rendszerének a
kialakításának igénye az 1990-es évek elején merült fel először és ettől az időponttól kezdve
játszik egyre hangsúlyosabb szerepet az EU politikáinak kialakítása terén, köszönhetően
nagyrészt az ENSZ 1992-es Riói Konferenciájának. Előremutató és lényeges hatása volt a
Konferenciának, hogy hatására az Európai Közösség beemelte a fenntartható fejlődés alapelvét
a környezeti politikájába.2
Az Európai Unió energiaadózásra vonatkozó főbb irányelvei azonban csak a 2000-es év után
születtek meg. A hatodik környezeti cselekvési program (2002.) a fenntartható fejlődés
megvalósítását tűzte ki célul a göteborgi fenntarthatósági stratégiára (2001.) tekintettel 3,
melynek fontos része a globális felmelegédésért felelős üvegház-hatású gázok kibocsátási
szintjének 8%-os csökkentése az 1990-ben mért szinthez képest 2008 és 2020 között.4
A fejlett országokban, így Európa országaiban is az üvegház-hatásért felelős gázok
kibocsátásáért - az ipari és háztartási felhasználás mellett - a közlekedés területén felhasznált
energiatermékek a leginkább felelősek. Az energiatermékekre vonatkozó adók bevezetésével
érhető el talán a legkönyebben a globális felmelegedésért felelős légköri anyagok jelenlétének
legnagyobb arányú csökkentése, ezáltal az EU által megfogalmazott ambíciózus
környezetpolitikai célkitűzések leghamarabbi megvalósulása. Nem meglepő tehát, hogy az
Európai Uniós országok környezeti adórendszerének köszönhető adóbevételeken belül az
energiaadókból származó bevételek átlagos részesedése meghaladja a 70%-ot.5
Az energiaadók költségvetési bevételekre vonatkozó pozitív eredményein kívül fontos még
megemlíteni az energiatermékekre kivetett adók miatti magasabb energiaárak, termelési,
szolgáltatási és fogyasztói költségek ösztönző hatásait új technológiák kutatására,
kifejlesztésére és alkalmazására, illetve környezetbarátabb eljárásokra való átállást is. Az
energiafelhasználók energiahatékonyságát növelő és energiafogyasztást csökkentő attitűdjei,
törekvései környezeti, környezetvédelmi és a fenntartható fejlődés szempontjából pozitív
hatásokkal járnak, valamint egybe esnek azokkal az energiapolitikai célkitűzésekkel is, melyek
célja az új, alternatív energiaforrások alkalmazásának kiszélesítése, egyrészt az előbb vagy
utóbb kimerülő fosszilis energiakészletek kímélete érdekében, másrészt Európa
importfüggőségének csökkentése érdekében illetve a biztonságosabb energiaellátást
elősegítendő. Az energiaadó rendszer reformjához tehát szorosan kapcsolódnak a megújuló
energiaforrások elterjedését szolgáló Közösségi és tagállami szintű kezdeményezések, mivel a
ERDŐS Éva: Adalékok egy biomassza fűtőmű rendezetlen jogi hátteréhez, In: CSÁK, Csilla (szerk.): Jogtudományi
tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012, 41.
2
BELL, Stuart – MCGILLIVRAY, Donald: Environmental Law, Ocford University Press, Oxford, 2008. 170-171.
In: NAGY Zoltán: Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében, Miskolci Egyetem, Miskolc,
2013., 11.
A cikk első része logikailag és tartalmilag is nagymértékben támaszkodik Nagy Zoltán monográfiájára.
3
NAGY: i.m. 12.
4
Hatodik Környezeti Akcióprogram In: NAGY: i.m. 69.
5
KISS Károly: Energiaadók az Európai Unióban, BKÁE-KJ, Budapest, 2002. In: NAGY: i.m. 128.
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két terület célja azonos, azaz a fosszilis tüzelőanyagok használatának csökkentése, valamint
ezeknek az energiaforrásoknak a kiváltása alternatív, környezetbarát energiaforrásokkal és
technológiákkal.
Dánia és Svédország a legelső európai országok között voltak, akik a Közösség által vállalt
környezetvédelmi
kötelezettségeknek
megfelelően
megreformálták
(környezeti)
adórendszerüket. Ezen reformok hatásai mára már mérhető eredményekkel járnak például
széndioxid kibocsátásuk és fosszilis tüzelőanyag felhasználásuk csökkenése terén. Az így nyert
költségvetési többletbevételeket pedig más adók, járulékok csökkentésére tudták, tudják
felhasználni annak érdekében, hogy a lakosság összadó terhelése ne növekedjen jelentős
mértékben a környezeti adók miatt, illetve növekedjen a foglalkoztatás, ami a mai Európai
Unióban szintén égető kérdés.
2. Az Európai Unió megújuló energiaforrásokra és energiaadóra vonatkozó irányelvei
A megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvek
A megújuló energiaforrások (biomassza, szél, nap, geotermikus energia és hőszivattyú)
elterjedését elősegítendő ezek szabályozása kimaradt - a később ismertetésre kerülő energiaadó irányelv hatálya alól és külön szabályozást kapott. 6
Az ENSZ éghajlatváltozásról szóló, valamint a klímaváltozásért felelős gázok csökkentéséről
szóló Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos Európai Uniós
vállalásoknak megfelelően, előmozdítandó a klímaváltozást előidéző gázok légkörbe jutásának
csökkentését, illetve a fosszilis energiahordozók környezetbarát, megújuló energiaforrásokkal
való felváltását elérendő, 2001. szeptember 27.-én elfogadásra került a 2001/77/EK irányelvet.7
Az Irányelv célja a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia felhasználásának és
elérhetővé tételének növelése, a nemzeti energiafogyasztáson belüli arányának 12%-ra
növelése volt a 2010. évre. Az irányelv kötelezte a tagállamokat, hogy teremtsék meg a
megújuló energiaforrások piacának jogszabályi kereteit, a megújuló energiaforrásból előállított
villamos energia származási garanciájának törvényi kereteit és hárítsák el a megújuló
energiaforrásokat hasznosító villamosenergia-termelés növekedése előtti jogi és nem jogi
természetű akadályokat. A tagállamok továbbá nemzeti célelőirányzatokat és összefoglaló
jelentést kellett készítsenek az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye Kiotói
Jegyzőkönyve értelmében elfogadott klímaváltozási kötelezettségeikkel összefüggésben,
melyek alapján a Bizottság jelentésben értékelte az egyes tagállamok eredményeit és
javaslatokat küldhetett az Európai Parlament és a Tanács részére.
A Bizottság „Európai Közlekedéspolitika 2010-ig: elérkezett az idő a döntésre” elnevezésű
Fehér Könyve előrejelzése szerint a közlekedési ágazat széndioxid kibocsátása 2010-re az
1990-es szinthez képest 50%-kal fog növekedni, melynek fő okai a közúti szállításban
felhasznált kőolajszármazékok. A Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltak megvalósításához, a
levegőminőség javításához és az energiaellátás biztonságának javításához szükségessé vált a
bioüzemanyagok Közösségi szintű rendezése, ezért született meg 2003 közepén a 2003/30/EK 8
irányelv formájában, mely a bioüzemanyagok használatának előmozdítását célozta a
közlekedési ágazatban. A Bizottság „Út az energiaellátás biztonságára irányuló stratégia felé”
elnevezésű Zöld Könyve 2020-ig a közúti szállítási ágazatban az alternatív üzemanyagok 20%os részesedését tűzte ki célul az energiaimport-függőség és az üvegházhatást okozó gázok
6

NAGY: i.m. 136., ERDŐS (2012): i.m. 41.
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a belső villamosenergia-piacon
a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról
8
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK Irányelve (2003. május 8.) a közlekedési ágazatban a
bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról
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kibocsátásának csökkentése érdekében. Az Irányelv meghatározta a bioüzemanyagnak
tekintendő alternatív üzemanyagfajtákat valamint ezek minimum részesedését a tagállamok
energiapiacán (2005 végéig a forgalomba hozott benzin és dízelüzemanyagok 2%-a és 2010
végéig 5,75%-a). A tagállamoknak jelentést kell készíteniük az Irányelv átültetéséről nemzeti
joganyagukba, valamint a bioüzemanyagokkal kapcsolatos intézkedéseikkel kapcsolatosan és
meg kellett küldeniük ezt a Bizottságnak.
Az előzőekben röviden ismertetett két irányelv 9 felváltására és a megújuló energiaforrásokból
előállított energia támogatásának közös keretének létrehozására készült el egy, valamennyi
megújuló energiaforrás felhasználásáról szóló irányelv10, amely tartalmazza a bioenergia
fenntartható termelését és felhasználását biztosító kritériumokat és rendelkezéseket, nem csak
a bioüzemanyagokra, de minden folyékony bio-energiahordozó tekintetében. A 2009/28/EK
irányelv rögzíti azt a Közösségi célkitűzést, mely szerint a tagállamok bruttó
energiafogyasztásában a megújuló energiaforrások részesedése 2020-ig elérje a minimum 20%os részarányt, valamint, hogy a közlekedési ágazatokban a megújuló energiaforrásokból
előállított energiának a részaránya 2020-ban legalább az egyes tagállamokban közlekedési célra
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-a legyen.11 Ugyanakkor az irányelv rögzíti, hogy a
tagállamoknak 2011. december 31-ig, majd ezt követően kétévente jelentést kell megküldenie
a Bizottságnak, amely jelentésnek részletesen tartalmaznia kell többek között a megújuló
energiaforrásból előállított energia előmozdítását szolgáló támogatási rendszerek és egyéb
intézkedések bevezetését és működését és hogy az adott tagállam milyen módon strukturálta
támogatási rendszerét.12
Az energiaadó irányelv
A tagállamok adómértékei nagy mértékben meghatározzák az energiatermékek és a villamos
energia árát. Az energiaárak a Közösség energia-, közlekedés- és környezetvédelmi
politikáinak kulcsfontosságú elemei. Ezért is fontos Közösségi szintű jogszabályban rögzíteni
az energiatermékek és a villamos energia adómértékét, előmozdítandó a harmonizációt és a
belső piac kiegyensúlyozottabb működését.
Az Európai Unió az 1990-es évek elején a klímaváltozási politika jegyében egy energiaadó
tervezetet terjesztett elő és az irányelv létrehozását hosszas egyeztetési munka előzte meg, de
elfogadását többször is megvétózták a tagállamok (pl.: Spanyolország) egyes tagállami
érdekekre hivatkozva, így az egyes tagállamok ellenállása miatt végül csak a 2000-es évek
elején öltött végleges formát, a 2003/96/EK irányelv 13 formájában,14 amikor is felismerték,
hogy a 2004-es keleti bővítés után szinte lehetetlen lett volna egy ilyen irányelv elfogadása.
2003 októberében tehát végül elfogadásra került az energiatermékeket és a villamosenergia
közös adózási keretszabályait egy dokumentumban tartalmazó irányelv, 15 melyben a Közösség
Az előbbiekben ismertetett két irányelv már nincs hatályban, azonban ismertetésüket fontosnak tartottam a téma
átláthatóságának megkönnyítése szempontjából.
10
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK Irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK Irányelv módosításáról és azt követő
hatályon kívül helyezéséről.
11
2003/30/EK Irányelv 3. cikk (1), (4).
12
2009/28/EK Irányelv 22. cikk (1) b), c).
13
A Tanács 2003/96/EK Irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi
adóztatási keretének átszervezéséről.
14
NAGY: i.m. 133-134.
15
ERDŐS: i.m. 42., ERDŐS, Éva: The Legal Sources and Steps of the European Tax Harmonization, In: Judicial
Current, Year XIV, No. 2. (45), Petru Maior University of Târgu Mureş, Marosvásárhely, 2011, 51-53.
Az Irányelv ismertetése során a 2003/96/EK Irányelv szövegére és az idézett cikkek az Irányelvet feldolgozó
részére támaszkodom valamint Nagy Zoltán már idézett művére.
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kötelezi a tagállamokat mind az energiatermékekre16 mind a villamos energiára vonatkozó
minimum adómérték bevezetésére, többek között a korábban ismertetett környezeti
célkitűzések és a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében. 17 (Az alacsony
adóminimum meghatározás miatt elfogadását követően kevés változás következett be a
tagállamok energiaadó szintjeiben, mivel az egyes tagállamokban már meglévő energiaadó
szintek e felett voltak meghatározva, mégis fontos állomás a Közösségi szintű energiaadó
harmonizáció folyamatában ez az Irányelv.)
Az irányelv meghatározza, hogy mi minősül energiaterméknek és mely termékekre nem
vonatkoznak az irányelv szabályai (Kombinált Nómenklatúrába sorolja az energiatermékeket).
Adóztatási szempontból különbséget tesz az irányelv az energiatermékek és villamos energia
üzleti és nem üzleti célú felhasználása között.
Az irányelv meghatározza továbbá azt is, hogy mely esetekben alkalmazhatnak a tagállamok
eltérő adómértékeket, amennyiben ezzel nem sértik a Közösség és a belső piac érdekeit. Az EU
energiaadóztatási politikájának mindazonáltal számos szempontot figyelembe kell vennie a
mentességek és adókedvezmények szabályozása során, így fontos a belső piac megfelelő
működésének biztosítása, a szabad verseny torzulásainak elkerülése, a vállalkozások
versenyképességének biztosítása valamint természetesen környezeti, környezetvédelmi célok
is. Az irányelv alapján a tagállamok az ezen irányelvben előírt minimum adómértékek alóli
mentességet vagy kedvezményt szabadon megadhatják vagy: a) közvetlenül; b) eltérő
adómérték révén; vagy c) a megfizetett adó egészének vagy egy részének visszatérítésével.18
Az már említett Közösségi környezeti célok tiszteletben tartásával tehát a tagállamok számos
adóköteles termékeket részesíthetnek mentességben vagy kedvezményben, így például a
villamos energia előállításához felhasznált energiatermékeket és villamos energiát,
magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével a légi közlekedés által üzemanyagként
felhasznált energiatermékeket, energiatermékeket, amelyeket a magánjellegű, kedvtelési célú
vízijárművek kivételével a Közösség felségvizein belüli hajózás céljaira szolgáló
üzemanyagként történő felhasználásra értékesítenek, valamint a villamos energiát, amelyet egy
vízi jármű fedélzetén állítottak elő.19
Az irányelv fő jellemzői tehát a következők: a. a 2004. január 1-jén hatályba lépett irányelv
2013-ig meghatározta a minimum adómértékeket; b. a minimum mértékek alacsony szinten
lettek meghatározva; c. egyes tagállamokra szabott implementációs megállapodások; d. hosszú
átmeneti időszakok meghatározása; e. az energiahatékonysági megállapodásokat kötő
vállalkozások adó-visszaigénylésre jogosultak.20
3. Svédország energiaadó rendszere az EU irányadó irányelveinek tükrében
Az 1990-es évek elején az Európai Unió javaslatának hatására több európai ország
környezetvédelmi adóreformokat vezetett be, így 1990-ben Finnország, 1991-ben Svédország
és Norvégia, 1992-ban pedig Dánia is széndioxid adót vezetett be.21
Svédország az 1950-es évek óta adót alkalmaz a villamos energia fogyasztására. 1991-ben
Svédországban a már említett adóreform került bevezetésre, amely a korábban is működő –
csak a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó - energiaadó módosítását és széndioxid vagy
szénadó bevezetését jelentette. A szénadó bevezetésével egyidejűleg a már korábban meglévő
Az irányelv részletesen tartalmazza például a meghatározott célokra üzemanyagként felhasznált termékekre
vonatkozó minimum adómértékeket.
17
2003/96/EK Irányelv (2) A villamos energia és az ásványolajon kívüli egyéb energiatermékek minimum
adómértékét megszabó közösségi rendelkezések hiánya káros hatással lehet a belső piac megfelelő működésére.
18
2003/96/EK Irányelv 6. cikk, NAGY, Zoltán: i.m. 157.
19
2003/96/EK irányelv 14-19. cikkei tartalmazzák a mentességek teljes listáját.
20
NAGY Zoltán: i.m. 134.
21
NAGY Zoltán: i.m. 131.
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energiaadó mértékét a korábbi szint felére csökkentették.22. A villamos energiatermelést nem
érintette sem a szén sem az energiaadó, a villamos energiára ugyanis külön adónem vonatkozott
Svédországban.
A szén- és energiaadó mellett hasonló ökológiai és gazdasági eszközök voltak még a kén
kibocsátásra kivetett adó és a nitrogénoxidokra kivetett díj is (a szén- és kéntartalomra
vonatkozó adó a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozólag).
Az adóreform implementálásával egyidejűleg az energiaadó megfizetése alól teljes mentességet
kaptak a svéd ipari ágazatok, mint a gyáripar, a mezőgazdaság, a kapcsolt energiatermeléssel
foglalkozó erőművek és az erdő- és vízgazdálkodással foglalkozó ipari szereplők. Ezen ipari
ágazatoknak az általános szénadónak (vagy széndioxid adónak) csak az 50%-ának megfelelő
adóösszeget kellett megfizetnie. 1993-ban ezt az 50%-os befizetési kötelezettséget
versenyszempontok miatt megfelezték, így csupán 25% volt az adó mértéke a már említett
ágazatoknak.23
Svédország 1995-ben csatlakozott az EU-hoz, amikortól Svédországra is vonatkoznak a
Közösség energiapolitikai célkitűzései, különösen a villamos energia és gáz piac, az
energiahatékonyság, megújuló energiák, energiatermékek adózása, állami támogatások és a
környezetvédelem illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának vonatkozásában.24
Az 1991-ben bevezetett adómértékeket a lakossági felhasználók számára 1993-ban és 1996-ban
egy-egy lépésben megemelték, 1999 és 2003 között pedig nagyobb mértékben megemelték. A
svéd Energia Ügynökség kiadványa 25 szerint Svédország alkalmazza a világon a legmagasabb
széndioxid adómértéket a nem üzleti célú felhasználók esetében.
Az ipari ágazat számára azonban a már korábban ismertetett kedvezményes adómértékek voltak
a továbbiakban is megállapítva, amelyek a lakossági adóemelések során is egyenletesek
maradtak, a szektorra vonatkozólag 1996 és 2005 között nem emelkedett a szénadó mértéke. 26
1996-ban a fosszilis fűtőanyagokra illetve üzemanyagokra kivetett energiaadó üzemanyagok
esetében literenként 3,30 SEK/litert jelentett, fűtési célú olajszármazékok esetén jóval kisebb
volt az adó mértéke, 0,59 SEK/liter. Az ipari felhasználás az korábbiakban megfelelően
adómentes volt.27
A 2003/96/EK irányelv tükrében elmondható, hogy 18. cikk (1) alapján a tagországok
jogosultak az irányelv II. mellékletében felsorolt kedvezményes adómértékek és
adómentességek további alkalmazására. Svédország is élt a mentességek és kedvezmények
lehetőségével, a következők tartoztak a kedvezményes adómértékek és adómentességek
körébe: dízelüzemanyag, az ólommentes benzin, 2008. június 30-ig az alkilát alapú, kétütemű
motorokhoz használatos benzin, a biológiai úton előállított metán és más hulladékgáz, az ipari
célra felhasznált ásványolaj és a légi közlekedés. 28

22

JOHANSSON, Bengt: Economic Instruments in Practice 1: Carbon Tax in Sweden, 3.
http://www.oecd.org/science/inno/2108273.pdf (2013. 03. 20.)
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JOHANSSON: i.m. 4.
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Energy Policies of IEA Countries - The Framework Energy Policy and Climate Change, Sweden, 2013 Review,
4. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2013/sweden2013_excerpt.pdf (2013. 11. 29.)
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Energy Policies of IEA Countries: i.m. 17.
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SUMNER, Jenny - BIRD, Lori - SMITH, Hillary: Carbon Taxes: A Review of Experience and Policy Design
Considerations, 11. http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/47312.pdf (2013. 05. 24.)
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BRÄNNLUND, Runar – KRISTRÖM, Bengt: Energy and Environmental Taxation in Sweden: Some Experience
from the Swedish Green tax Commission, 6. http://www-sekon.slu.se/~bkr/gbg.pdf (2013. 06. 04.)
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2003/96/EK irányelv II. Melléklet
14. Svédország:
- dízelüzemanyag esetében a kedvezményes adómérték, a környezetvédelmi besorolások szerint,
- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek,
feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és
különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,
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2009 során a svéd kormány a 2008/09:162 és 2008/09:163 számú törvényjavaslatai alapján a
svéd parlament 2009. március 11-én elfogadta az integrált klíma és energiapolitikáról szóló
törvényt29, melynek célja Európa legnagyratörőbb energia és klímapolitikájának a megalkotása
volt. A dokumentum tartalmaz az energiaadót illetve a szénadót célzó szabályokat is. A
jogszabály megalkotói az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig történő nagymértékű
csökkentése érdekében az EU 2009/28/EK irányelvben megfogalmazott célkitűzésekkel
összhangban a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó energiaadók megemelését tűzi ki célul
valamint az alternatív energiaforrások adójának csökkenését, illetve a szénadó ipari és
mezőgazdasági szereplőkre vonatkozó adókedvezményeinek fokozatos csökkentését és az
általános szénadó mértékének növelését.
Ugyanezen irányelv miatt a svéd törvényhozás új törvényeket fogadott el a villamos energia és
a földgáz vonatkozásában, melyek 2010-ben léptek hatályba. Szintén az uniós irányelv hatására
az energiaadókról szóló törvényt 30 is módosította a svéd törvényhozás, annak érdekében, hogy
összhangba hozzák a svéd energiaadó szabályokat az irányelvben előírt fenntarthatósági
kritériumokra vonatkozó követelményekkel.
Így 2009 decemberében az energiadó és szénadó rendszer reformjára került sor a korábban
elfogadott svéd klímapolitika jegyében. A törvény főbb célkitűzései az magas energia
intenzitású iparágak adómentességeinek és adókedvezményeinek a megszűntetése illetve
lecsökkentése a 2011-2015-ig terjedő időszakban, valamint hogy a tüzelőanyagok adómértéke
tükrözze az adott fűtőanyag energiatartalmát. Az EU-ETS rendszerén kívüli iparágakra,
ideértve az erdőgazdálkodást, halgazdálkodást és a mezőgazdaságot, 2011-et követően 30%-os
energiaadó és 30%-os széndioxid adó vonatkozik (2015-től pedig 60%); az EU-ETS rendszerbe
beletartozó iparágak esetében 30%-os energiaadó és 0%-os széndadó lép életbe. Az
bioüzemanyagok, amennyiben teljesítik a 2009/28/EK irányelvben előírt fenntarthatósági
kritériumokat adómentes energiatermékek maradnak.
4. Dánia energiaadó rendszere az EU irányadó irányelveinek tükrében
1977-ben Dánia a villamos energiára és a kőolajra vezetett be energiaadót, ezt követően az adó
hatályát kiterjesztették a szénre és a földgázra is valamint fokozatosan emelték az adó
mértékét.31 A dán törvényhozás 1991-ben vezette be a szénadót a már meglévő energiaadó
rendszere mellé, ami 1992 májusától volt hatályos. 32 A szabályozás alapján a villamosenergia
termelés céljára felhasznált tüzelőanyagok adómentességet élveztek, azonban a megtermelt
villamos energia adóköteles termék volt.

- 2008. június 30-ig az alkilát alapú, kétütemű motorokhoz használatos benzin eltérő energiaadó-mértéke, feltéve
hogy a teljes alkalmazandó jövedéki adó megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek,
- a biológiai úton előállított metán és más hulladékgáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség,
- az ipari célra felhasznált ásványolaj esetében a kedvezményes jövedékiadó-mérték, feltéve hogy az adómértékek
összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,
- az ipari célra felhasznált ásványolaj esetében a kedvezményes jövedékiadó-mérték, amely egy, a szokásosnál
alacsonyabb adómérték és a nagy energiaintenzitású vállalkozásokra vonatkozó kedvezményes adómérték lehet,
feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és nem
okoznak torzulást a versenyben,
- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével.
29
Climate and energy policy for a sustainable future, Ministry of Enterprise, Energy and Communications,
Ministry of the Environment, Svédország, 2009, http://www.government.se/content/1/c6/12/32/52/b03e9aa8.pdf
(2013.12. 01.)
30
Act (1994:1776) Concerning Tax on Energy
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http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2013/sweden2013_excerpt.pdf (2013. 11.29.)
32
KISS: i.m. 10.
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A svédekhez hasonlóan a szénadó bevezetésével az energiaadó mértékét a dánok is
csökkentették, hogy ne növekedjenek aránytalan mértékben az ugyanazon adótárgyat terhelő
adómérték. 2005-ben a szénadó mértékét csökkentették és az energiaadó mértékét emelték meg.
Az energiaadók mértéke a svéd rendszerhez hasonlóan az ipari és mezőgazdasági felhasználók
esetében a lakossági végfelhasználók számára felszámolt adó összegének csupán a fele.
Az 1990-es évek elején bevezetett adóreformnak köszönhető az adóbevételek 1990 és 2010
közt mintegy 200%-os növekedést mutatnak.33 Dániában az adóbevételek 40%-át környezeti
támogatásokra használják fel, a maradék 60%-ot pedig visszajuttatják az ipari szereplőknek.
25%-os adókedvezményt kaphatnak azok a társaságok, amelyek a dán Közlekedési és Energia
Minisztériummal energiatakarékossági megállapodást írnak alá.34
Dánia 2010-es energiaadó reformja
A dán kormány 2010-ben egy újabb jelentős adóreformba kezdett: 2019-ig fokozatosan
csökkentik a személyi jövedelemadót a foglalkoztatottság elősegítése érdekében, ugyanakkor
növelik a háztartásokra és az iparra kivetett energiaadókat és egyéb környezetvédelmi adókat.
Az alacsony jövedelmű háztartásokra gyakorolt kedvezőtlen hatást egy egységes összeggel
kompenzálják felnőttek és gyermekek számára egyaránt. 35 Az üzleti és háztartási
energiafelhasználás energiaadó mértékei mintegy 15%-kal emelkednek. (Ez az ipari és üzleti
ágazatokban 15 DKK/GJ adómértéket jelent.) Valamint az ismertetésre került Közösségi
célkitűzések illetve a 2009/28/EK irányelvben foglalt célkitűzésekkel összhangban az
üvegházhatású gázokat terhelő adó is meg fog jelenni az energiaadók rendszerében.
A reform utáni energiaadó rendszer különbséget tesz a fűtési célú és termelési célú
energiafelhasználás között és az energiaadó mértéke a tüzelőanyagok energiatartalmán
alapszik. Mintegy 15%-os adómérték növekedés figyelhető meg, például 7.5 DKK/GJ a
távfűtés esetében. Az üzleti felhasználás a lakossági felhasználás alapján kivetett energiaadó
csupán 25%-át köteles megfizetni.36
A reform előtti szinten maradnak azonban a közlekedésben használt üzemanyagokra kivetett
adók, amelyek a relatíve magas gépjármű adó miatt alacsony szinten lettek korábban
megállapítva - valamint amiatt is, hogy ha az üzemanyagok ára jelentősen megnőne, úgy a
lakosság a Dániával határos Németországba járna át üzemanyagot tankolni ezáltal elkerülve a
dán energiaadó megfizetését, ami nagy mértékben csökkentené a dán energiapolitika
hatékonyságát valamint bevétel kieséssel járna.37
2012 márciusában Dánia tető alá hozott egy - céljaiban és eszközeiben az előbbiekben
ismertetett svéd energia és klíma politikához nagyon hasonló – energia megállapodást, melyben
számos 2020-ig tartó kezdeményezést találhatunk, melyek célja, hogy Dánia 2050-re teljesen
függetlenítse magát a fosszilis energiahordozók használatától. A célokat az energiahatékonyság
növelésével, a megújuló energiaforrások elterjedtebbé tételével stb. kívánják elérni, melynek
alapjául szolgál az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EK irányelv is. Néhány példa a
kitűzött célokra:
 35%-kal több megújuló energiaforrás;
 a villamos energia mintegy 50%-a szélerőműveken keresztül történő megtermelése;
 7,6%-os csökkenés az energiafelhasználás 2010-es szintjéhez képest;
33

Energy Efficiency Policies and Measures in Denmark, Danish Energy Agency, http://www.odysseeindicators.org/publications/PDF/denmark_nr.pdf (2013. december 30.)
34
SUMNER- BIRD- SMITH: i.m. 13.
35
http://www.levego.hu/kapcsolodo_anyagok/vilagszerte_bevaltak_az_energiaadok (2013.12. 01.)
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34%-kal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátása az 1990-es szinthez képest.38

5. Következtetések
Az Európai Unió elég korán felismerte az éghajlatváltozás jelentette veszélyeket és a globális
klímaváltozás elleni küzdelem legfőbb úttörőjévé vált a környezetvédelmi és energiaadók
bevezetése révén.
Az észak-európai államok már a XX. század közepén és második felében is ráébredtek az
energiaadózásban rejlő lehetőségekre, már jóval a Kiotói Jegyzőkönyv előtt is alkalmaztak
energiafelhasználásra vonatkozó adókat. Számos forrás említi, hogy a svéd és dán energiaadó
reform és a szénadók, széndioxid adók 1990-es években történő bevezetése óta az északi
államok károsanyag kibocsátása csökken. Svédország például 1990 óta évi átlagosan 0,5 %-kal
csökkenteni tudja károsanyag kibocsátásának a volumenét. Az üzemanyagok és fűtőanyagok
felhasználásából eredő széndioxid kibocsátás 2010-ben az 1990-es szintnél 9,8 %-kal volt
alacsonyabb.39
Dánia esetében az látható már az 1980-as évektől kezdve, hogy míg a dán gazdaság mintegy
80%-os növekedést ért el, addíg a dán energiafelhasználás mindvégig nagyjából állandó szinten
maradt, a széndioxid kibocsátás szintje pedig egyenesen csökkent. 40
Elmondható tehát, hogy az 1990-es évek eleji reformok nélkül ezek a pozitív környezeti
eredmények nem jöhettek volna létre.41 A két vizsgált ország esetében pedig látható, hogy
további ambíciózus célokat tűztek ki maguk elé, 2020-ra vonatkozólag az látható hogy az
energiaadók mértéke általában véve is fokozatosan emelkedni fog, a korábbi mentességek
száma és mérete is szűkülni fog, a felhasználók oldalán így keletkező többletköltségeket
azonban enyhíteni látszik a dán példa, akik a 2010-es reformcsomagban, amiben az
energiaadózás új irányai is megtalálhatóak, a személyi jövedelemadó rendszerének
foglalkoztatásbaráttá alakítjását is előírták, a személyi jövedelemadó mérséklése révén.
A fentebb vizsgált tagországok a Közösségi irányelvek által kitűzött célokat elérték és további
eredményeket tudnak felmutatni, ami pedig követendő példa kellene, hogy legyen minden
Európai Uniós tagállam számára.

38

Energy Efficiency Policies and Measures in Denmark: i.m. 8.
Energy Policies of IEA Countries - The Framework Energy Policy and Climate Change, Sweden, 2013 Review,
10. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2013/sweden2013_excerpt.pdf (2013. 11. 29.)
40
Energy Policy in Denmark: i.m. 2.
41
Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a 2008-2009-es gazdasági válság miatti csökkenés is hozzájárul a pozitív
mutatókhoz.
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Mihályi Petra: A megfelelő belső piaci verseny elősegítése az alkoholtermékek
jövedékiadó-mértékének harmonizációja tükrében
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
Bevezetés
A nemzeti adópolitikák a tagállamok gazdaságpolitikájának alapvető eszközei, melyekre az
Európai Unió, mint a gazdasági környezet fontos befolyásoló tényezőire tekint. Az integráció
központi elemét képezi a határok nélküli belső piac, amelynek alapvető kritériuma, hogy a
versenyfeltételek valamennyi potenciális piaci szereplő számára azonosak legyenek. Az adók
közösségi harmonizációja a tagállamok adószabályainak a tisztességes szabad verseny
biztosításához, a kereskedelmet torzító különbségek felszámolásához elengedhetetlenül
szükséges mértékű összehangolására irányul, konkrét tartalma a közösség mindenkori
integrációs fokához igazodik.1 Ilyen szabály például az, hogy a tagállamok nem vethetnek ki
más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre kivetett adónál magasabb belső
adót. A tagállamok továbbá nem vethetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű
belső adót, amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja. 2
Az adóharmonizáció megvalósítására alapvetően két nézet alakult ki. Az egyik koncepció
szerint az egységesítést kell célul kitűzni, amely a tagállamok adópolitikái és adórendszerei
közötti különbségek megszüntetésére, az adónemek és az adókulcsok egységesítésére irányul.
A másik felfogás szerint figyelembe kell venni a tagállamok érdekeit is, ezért differenciált
megközelítést javasol, és elegendő a tagállamok közötti együttműködés az adópolitikában. Az
Európai Unióban a harmonizáció eddig a két felfogás közötti kompromisszumos formában
valósult meg. Ennek oka abban keresendő, hogy az adóharmonizáció konkrét formái érintik az
adóbevételek nagyságát, azokon keresztül pedig az államháztartást. Ezért jelenleg a tagállamok
jelentős különbségeket mutatnak adórendszereik viszonylatában.3
Bár a közvetett adók területén a harmonizációs törekvés gyakorlatilag a kezdetektől napirenden
volt, mégsem történt olyan mértékű előrelépés, amelyet uniós szinten előirányoztak. Különösen
a jövedéki adók területén nem történtek meg azok a lépések, melyek a tagállamok
adószintjeinek közelítését szolgálták volna és ezzel a belső piaci versenyt torzító hatásokat
csökkentenék.
A jövedéki termékek közül az alkoholtermékek jövedéki adójával foglalkozik a tanulmány.
Ezen belül is az adómérték kérdésével, hiszen ez a legellentmondásosabb terület. Belátható,
hogy a történelem, az eltérő földrajzi adottságok és a kultúra miatt az államok rendkívül
különböző helyzetben vannak gazdasági szempontból, mely a jövedéki adózás területén is
hatalmas különbségeket kreált. Az alkoholtermékek körében is észlelhető, hogy a tagállamok
nem ugyanazokat a termékeket részesítik előnyben, az italfogyasztási kultúra nagyon változó
képet mutat.
A tanulmány arra vállalkozik, hogy a tagállamok az alkoholtermékek rendkívül eltérő
jövedékiadó-mértékeit valamilyen szisztéma alapján közelíteni próbálja. Ehhez azonban
szükségesnek tartom bemutatni a jövedéki adó harmonizáció történetét és az elért
eredményeket. Ezen belül kifejtésre kerülnek azok a javaslatok, melyek az alkoholtermékek
adómértékeinek harmonizációját és ezzel a megfelelő belső piaci versenyt kívánták elősegíteni.
Többek között ezek a javaslatok ihlették a tanulmány témáját, hiszen a közelmúltban komolyan
GALÁNTAINÉ MÁTÉ Zsuzsanna: Az adójog-harmonizáció fő jellemzői az Európai Unióban, In: Külgazdaság,
XLVII. évf., 2003/6. sz. 55.
2
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikk (EGK-Szerződés 95. cikk; EK-Szerződés 90. cikk)
3
LOSONCZI Miklós: EU-csatlakozás, adóharmonizáció és Magyarország nemzetközi versenyképessége, In:
Külgazdaság, XLVII. évf., 2003/9. sz. 60.
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előtérbe kerültek ezek a kérdések. Mint említettem, egy olyan megoldási javaslat kidolgozására
vállalkozik a tanulmány, - amely egyébként közel áll az Európai Tanács javaslatához is – amely
képes lehet ezeknek a versenytorzító hatásoknak a csökkentésére.
A jövedéki adó harmonizáció folyamatának története
A jövedéki adó az egyes termékeket terhelő, egyfázisú közvetett fogyasztási adó, amelynek
teherviselője az áfához hasonlóan a termék végső fogyasztója.4 A közvetett adók
harmonizációjára irányuló integrációs szándék ellentétben a közvetlen adókéval már a Római
Szerződésben (a továbbiakban: RSZ) is megfogalmazódik. A RSZ 93. cikke 5 kimondta a közös
piac érdekében a forgalmi adók, jövedéki adók és egyéb közvetett adók közösségi szintű
harmonizációjának kötelezettségét, hiszen ezek azok az adónemek, amelyek a termékek,
szolgáltatások árára közvetlen hatást gyakorolva akadályozhatják a szabad áramlást. 6 Tehát a
cikk jelentősége az, hogy a Közösség közvetett adókra vonatkozó adóharmonizációs
tevékenységének jogi alapját képezi. Így az is elmondható, hogy a közösségi jövedéki
adórendszer szoros összefüggésben van a forgalmi adókkal és az egységes belső piac
szabályaival.
A cikk ugyan nem határozza meg a meghozandó jogszabály formáját, azonban ezek túlnyomó
többségében irányelvek, hogy az adó kivethetőségére vonatkozó szabályok azonosak legyenek
valamennyi tagállamban.
Bár már a RSZ alkotói is felismerték a jövedéki adók harmonizálásának szükségességét, mégis
csak 1972-ben történt meg az első harmonizációs lépés, amikor a Bizottság előterjesztette a
jövedéki adók általános harmonizációjának programjavaslatát, melyet ugyan elfogadtak, de
többek között az alkoholtermékek terén nem követték konkrét lépések. Áttörést az 1985-ös
Bizottság által kiadott Fehér Könyv hozott, melynek hatására felgyorsult a közvetett adók
területén a harmonizációs folyamat. Az egységes belső piac létrehozása adta meg a lökést a
jövedéki adók közösségi szintű harmonizációjához.7 1987 augusztusában a Bizottság
benyújtotta a Tanácsnak azt a tervezetcsomagot, amely a Fehér Könyv alapelveinek
figyelembevételével készült és alapvetően a hozzáadottérték-adó, valamint a jövedékiadórendszer belső piaci igényeknek való megfeleltetésére irányult. A jövedéki adó területén
elsősorban az adó szerkezetének és mértékeinek közelítésére készültek javaslatok. 8
A jövedéki harmonizációs folyamat 1993. január 1-jével vált teljes körűvé, ugyanis ekkor léptek
hatályba a jövedéki adóra vonatkozó irányelvek, melyeknek két csoportja a horizontálisan és
vertikálisan kialakított irányelvek. A horizontális irányelv általános rendelkezéseket
tartalmazva keretet ad a jövedéki termékeknek az egységes piacon történő szabad mozgásához.
Az irányelv rendelkezik a jövedékiadó-köteles termékek előállításáról, feldolgozásáról,
raktározásáról, illetve adófelfüggesztéses rendszerben történő mozgásáról és a termékek
figyelemmel kíséréséről. A vertikális irányelvek pedig termékkörönként rögzítik a jövedéki adó
alkalmazásának harmonizált közösségi szabályait. Külön irányelv vonatkozik az
FÖLDES Gábor: Adójog, 2. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 273.
RSZ 93. (99) cikke, ma az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikke:
A Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt
követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag rendelkezéseket fogad el a forgalmi adók, a
jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan mértékű harmonizálására,
amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának
elkerüléséhez szükséges.
6
GALÁNTAINÉ MÁTÉ Zsuzsanna: Adó(rendszer)tan – EU-konform magyar adók, 3. kiadás, Aula Kiadó, Budapest,
2006, 54.
7
ERDŐS Gabriella – FÖLDES Gábor – ŐRY Tamás – VÉGHELYI Mária: Az Európai Közösség adójoga, KJKKERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000, 124.
8
ŐRY Tamás (szerk.): Az Európai Unió adójoga, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 26.
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energiatermékekre, az alkoholtermékekre, valamint a dohánygyártmányokra. 9 Az
alkoholtermékek viszonylatában ez a vertikális irányelv a 92/83/EGK irányelv az alkohol és az
alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról és a 92/84/EGK
irányelv az alkohol és alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről, mely a
jövedéki adó minimális adószintjét határozza meg.
Az adóztatott jövedéki termékkör meghatározása a tagállamok között alapvetően
energiapolitikai, egészségügyi, illetve környezetvédelmi okok mentén alakul, és emiatt az
adómérték is tagállamonként változó. Az alkoholtermékek körében a közösségi harmonizáció
az eltérő földrajzi feltételek és történelmi hagyományok által kialakult eltérő mezőgazdasági
kultúra miatt nehéz, főleg a bor tekintetében, továbbá a tagállamok eltérő egészségügyi
politikája is nehezíti ezt a törekvést. A jövedéki adó mértékének közelítése pedig belső piaci
adókikerülés, illetve adócsalás elleni fellépés miatt volt fontos.
A 92/83/EGK irányelv öt termékkört von a hatálya alá. Ezek a sör, a bor, a boron és sörön kívüli
erjesztett italok, a köztes alkoholtermékek és az etilalkohol. Ezen termékcsoportokon belüli
kategóriákat is meghatároz (pl. csendes és habzó bor), továbbá meghatározza az adó alapját
(sörnél hektoliterenkénti Plato-fok vagy alkoholfok) és kitér az adókedvezményekre és
mentességekre. Mindezek a rendelkezések szorosan kapcsolódnak az adó mértékéhez, hiszen
kategóriákhoz és az adóalaphoz viszonyítják azokat.10
Az egységes piacról szóló program szerinti kezdeti bizottsági javaslatok minden egyes termékre
vonatkozóan a hatályos nemzeti adókulcsok átlaga alapján meghatározott egységes közösségi
adókulcsot irányoztak elő. Ez sör és bor esetén 0,17 ECU/liter, szeszes italok esetén pedig 3,81
ECU/0,75 literes üveg lett volna. Az alkoholra vonatkozóan azonban csak néhány nemzeti
jövedékiadó-kulcs közelíti meg az átlagos mértéket. A javaslatokat egyik tagállam sem tartotta
elfogadhatónak. A Bizottság ezután egy rugalmasabb megközelítést javasolt. Az egységes,
harmonizált adókulcs helyett minimum- és célmértékek lennének, amelyek hosszú távon egyre
inkább közelednének egymáshoz. 11 A 92/84/EGK irányelv termékkörökre bontva csak
minimummértékeket határoz meg, melyek a következők:
 alkohol és alkoholtartalmú italok (égetett szeszek): 550 ECU az alkohol egy
hektoliterére;
 köztes alkoholtermékek: 45 ECU/hl;
 bor (csendes és habzó): 0 ECU/hl;
 sör: 0,748 ECU/hl/Plato-fok vagy 1,87 ECU/hl/alkoholfok.12
A tagállamok ezeknél a mértékeknél alacsonyabb adót nem határozhatnak meg. Mint láthatjuk,
ez csak az első lépés volt az alkoholtermékek jövedéki adójának harmonizációja felé. A
Bizottság is belátta, hogy további lépésekre van szükség a harmonizáció, és ezen keresztül a
megfelelő belső piaci verseny elősegítéséhez.
További harmonizációs törekvések és a versenyre gyakorolt hatása
Az irányelv rendelkezései szerint a Tanácsnak 1994. december 31-ig felül kellett volna
vizsgálnia ezeket az adómértékeket és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően
egyhangú határozattal hozta volna meg a szükséges intézkedéseket.13 E tárgyban azonban nem
tettek közzé bizottsági javaslatot. Végül 1995 szeptemberében közzétettek egy bizottsági
9

GALÁNTAINÉ (2006) i.m. 63-64.
GYALUS Viktória: Magyarország EU-harmonizációs kötelezettségei az adózás területén, különös tekintettel az
ÁFÁ-ra, BGF KKFK, Budapest, 2004, 44.., http://elib.kkf.hu/edip/D_10722.pdf (letöltés ideje: 2013.12.15.)
11
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7323_hu.htm (letöltés ideje: 2013.12.
15.)
12
92/84/EGK irányelv 3-4. cikk.
13
92/84/EGK irányelv 8. cikk.
10
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jelentést14 a jövedéki adók mértékéről. Ez a jelentés az új minimum jövedékiadó-mértékek
bevezetése helyett azt javasolta, hogy az egész kérdéskört vizsgálják meg a jövedéki adókról
folytatott általános konzultációk keretében a nemzeti közigazgatási szervekkel, valamint
kereskedelmi és más érdekcsoportokkal, majd alakítsanak ki egy olyan méltányos adórendszert,
amely nem torzítja az alkoholtartalmú italok közötti versenyt. Ezek a konzultációk azonban
egészen 2004-ig elhúzódtak.
A minimum mértékekkel kapcsolatban problémák merültek fel, amelyből szintén azt a
következtetést lehet levonni, hogy ez a megoldás sem tökéletes a megfelelő belső piaci verseny
szempontjából. A francia állam kifogásolta többek között a sörre és a borra kivetett minimum
jövedékiadó-mértékeket. Véleményük szerint az irányelv nem járult hozzá a minimum
mértékekkel a harmonizációhoz a sör és a bor adójának viszonylatában. A bor jövedékiadómértékének nullán rögzítése felhatalmazza a tagállamokat, hogy a bort véglegesen felmentség
a jövedéki adó alól. Az ilyen felmentés Európa déli államainak jelentős termékét favorizálja,
ahol a sör nem képviselteti magát jelentős szektorként vagy kulturális tényezőként. A Bizottság
és a Bíróság is azt hangsúlyozta, hogy az irányelvnek nem az volt a feladata, hogy a két termék
adója közötti harmonizációt valósítsa meg, hanem egy minimum mérték rögzítését tűzte ki
célul.15
2004. május 26-án végül a Bizottság egy jelentést16 terjesztett a Tanács elé, melyben felhívja a
figyelmet arra, hogy 1993-ban sor került az adóügyi határok megszüntetésére, amely azzal
párosult, hogy a tagállamok továbbra is jelentős mértékben eltérő jövedéki adókat vetettek ki
az alkoholtartalmú italokra, ami a belső piac megfelelő működését gátló problémát
eredményezett. A problémák a termékekre kivetett, értékükhöz képest esetenként magas
adóterhekre vezethetők vissza, valamint arra a tényre, hogy néhány tagállam között jelentős
eltérések tapasztalhatók a jövedékiadó-mértékeket illetően. Ezek az eltérések biztosítják a
legális, határokon átnyúló vásárlásban rejlő lehetőségek kihasználását, ugyanakkor ösztönzik a
magas jövedékiadó-mértékeket alkalmazó tagállamok piacait célzó, megtévesztésre irányuló
tranzakciókat is, amely gyakran a verseny adózási vonzatú torzulását eredményezi.
A jelentés szerint különböző termékkategóriák vonatkozásában a jövedékiadó-mértékeknek az
irányelvben lefektetettek alapján meghatározott minimumszintjei politikai kompromisszum
eredményének tekintendők és csupán korlátozott mértékben tükrözik a verseny kérdését. A
sörre vonatkozó minimum jövedékiadó-mértékeket viszonylag alacsony szinten határozták
meg, amely annak a ténynek tudható be, hogy a sör és a bor – amelyre a minimum alkalmazandó
jövedékiadó-mérték nulla – versengő termékek. A szeszre és a köztes alkoholtermékekre
(amelyek desztillált szeszt tartalmaznak) alkalmazandó jövedékiadó-mértékeket
alkoholfokonként jóval magasabb szinten határozták meg, amely úgy értelmezhető, hogy e
termékek, illetve a sör és a bor között nem áll fenn versenyhelyzet. Az irányelv nem írja elő,
hogy a tagállamok a különböző termékkategóriákra vonatkozó nemzeti adómértékeiket az
alkoholfokkal arányos szinten állapítsák meg. A jövedékiadó-mértékek megállapításakor
azonban a tagállamoknak figyelembe kell venniük az EK-Szerződés, és különösen annak 90.
cikke általános rendelkezését. A jelentés feleleveníti a Bizottság kontra Nagy-Britannia ügyet,
mely tükrözi, hogy alapvető gondot okozott a sör és a borpiac viszonylagos versenyhelyzete,
hiszen több tagállamban a bort egyáltalán nem terhelte adó, szemben a nem bortermelő
A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek
COM(95) 285, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0285:FIN:EN:PDF (letöltés
ideje: 2013.12.10.)
15
C-166/98. sz. ügy: Franciaország által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás.
16
A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak
az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékéről
COM(2004)
223,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0223:FIN:HU:PDF
(letöltés ideje: 2013.12.10.)
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országokkal, ahol viszont igen nagymértékben adóztatták a bort a sör javára, annak
védelmében.
1978. augusztus 7-én a Bizottság keresetet nyújtott be a Bírósághoz annak megállapítása iránt,
hogy az Egyesült Királyság, mivel a friss szőlőből készült könnyű borokat relatíve magasabb
jövedéki adóval sújtotta, mint a sört, nem teljesítette az EGK-Szerződés 95. cikkének második
bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit. A Bizottság, figyelembe véve a két termék között
szerinte fennálló versenyviszonyt, úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Királyság által alkalmazott
adórendszer megkülönböztető jellegű, és mint ilyen a nemzeti sörgyártás közvetett védelmét
szolgálhatja.
Az Egyesült Királyság Kormánya vitatta, hogy a kérdéses adórendelkezések alkalmazása a
Szerződésben foglalt követelményekkel ellentétesnek lehetne tekinteni. Egyrészt a brit
kormány azzal érvelt, hogy a bor és a sör nem tekinthetők versengő italoknak, és ezért hiányzik
a helyettesíthetőségi kapcsolat, amely a 95. cikk alkalmazásának a feltétele. Másrészt, még ha
feltételezzük is, hogy az említett két ital közötti helyettesíthetőséget elismerik, az Egyesült
Királyság Kormánya fenntartotta, hogy a borokra alkalmazott adórendszernek nincs védő
jellege.
A 95. cikknek egészében véve az a célja, hogy megszüntesse a belső adóztatás
megkülönböztető, illetve védő jellegű alkalmazásának az áruk szabad mozgására és a
tagállamok közötti verseny normális feltételeire gyakorolt káros hatásait. E célból az első
bekezdés megtilt minden olyan adórendelkezést, amelynek a hatása az lenne, hogy a behozott
termékeket – bármilyen adóztatási mechanizmus révén – a hasonló jellegű hazai termékek
adójánál nagyobb adó terhelné. A második bekezdés azon termékek adózási célú kezelésére
vonatkozik, amelyek – anélkül, hogy megfelelnének a hasonlóság kritériumának – mégis
részleges vagy potenciális versenyben vannak a behozatali ország bizonyos termékeivel. A
versenyviszony fennállásának megállapítása céljából nem csak a piac állapotát kell
megvizsgálni, hanem az áruk szabad mozgásában közösségi szinten rejlő fejlődési
lehetőségeket is, valamint a termékek egymással való helyettesíthetőségének azon új
lehetőségeit, amelyeket a kereskedelmi forgalom növekedése tárhat fel, ezáltal teljes mértékben
érvényre juttatva a tagállamok gazdaságainak egymást kiegészítő jellegét. Amennyiben egy
behozott termék és egy hazai termék között a fenti jellemzőkkel rendelkező versenyviszony áll
fenn, a 95. cikk második bekezdése megtiltja az olyan adóztatási gyakorlatot, amely a
behozatali tagállam termékeinek „közvetett védelmét szolgálhatja”.
A Bizottság szerint a két ital tulajdonképpen a természetes erjesztéssel előállított
alkoholtartalmú italok ugyanazon kategóriájába tartozik, mindkettő azonos célokra –
szomjúság csillapítására vagy étkezések kísérőjeként – használható. Az Egyesült Királyság
Kormánya vitatta ezt a megközelítést. A két ital közös jellemzőinek tagadása nélkül azt emelte
ki, hogy a kettő teljesen eltérő gyártási eljárással készül. A fogyasztási szokásokat illetően, az
alperes kormány azt állította, hogy – az Egyesült Királyságban nagy múltra visszatekintő
hagyománynak megfelelően – a sör népszerű ital, amelyet főként „pub”-okban vagy a munkával
összefüggésben fogyasztanak, az otthoni vagy az étkezések alkalmával történő fogyasztása
elhanyagolható. Ezzel szemben a borfogyasztás kivételesebb és különlegesebb jellegű a
társadalmi szokások szempontjából.
A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Bizottság állítása megalapozott annyiban, amennyiben nem
kérdéses, hogy bizonyos mértékben a két érintett ital azonos igények kielégítésére alkalmas, és
ezért el kell ismerni bizonyos mértékű helyettesíthetőségüket. A helyettesíthetőség lehetséges
mértékének megállapítása végett nem lehet a valamely tagállamban vagy egy meghatározott
régióban kialakult fogyasztási szokásokra szorítkozni. Ezek a szokások, amelyek alapvetően
időben és térben változóak, nem tekinthetők megdönthetetlen tényeknek, ezért egy tagállam
adópolitikája nem szolgálhat bizonyos fogyasztási szokások megmerevítésére annak
érdekében, hogy az azok kielégítésére törekvő nemzeti iparágak által megszerzett előnyt
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megszilárdítsa. Ugyanakkor azonban az Egyesült Királyság Kormányához csatlakozva el kell
ismerni a bor és a sör között a gyártási eljárás és a természetes tulajdonságaik szempontjából
meglévő jelentős különbségeket.
A felek által előterjesztett szempontok közül tehát az egyetlen tényező, amely megfelelő – és
némiképp objektív – összehasonlítást tehet lehetővé, az adótehernek a kérdéses italok
alkoholtartalmához képest gyakorolt hatásának a megítélése. A két termék közötti megfelelő
adóarány meghatározásáról fent elmondottakra is figyelemmel, ki lehet tehát jelenteni, hogy az
egyetlen olyan szempont szerint, amely – jóllehet nem tökéletes módon – lehetővé teszi a borra
és a sörre alkalmazott adókulcsok objektív összehasonlítását, úgy tűnik, hogy az Egyesült
Királyságban a bor adóterhe relatíve nagyobb volt, mint a söré.
A Bíróság által végzett részletes vizsgálódás eredményeképpen egyértelművé vált, hogy az
Egyesült Királyság adórendszere — függetlenül a használt összehasonlítási kritériumtól, és
anélkül, hogy egyiket vagy másikat előnyben kellene részesíteni — a többi tagállamból
származó borokra többletadót vetett ki a hazai sörgyártás védelme céljából, minthogy ez utóbbi
a legfontosabb referenciakritérium a verseny szempontjából. Mivel ez a védő hatás a
leggyakoribb boroknál a legerősebb, a brit adórendszer a bornak luxustermék jelleget adott,
amely az arra kivetett adóteherre tekintettel a fogyasztó szemében nem jelent tényleges
választási lehetőséget a tipikus hazai termelésű itallal szemben. Az előzőekből következően
megállapítható, hogy az Egyesült Királyság, mivel a sört terhelő adónál viszonylagos
értelemben magasabb jövedéki adót vetett ki a könnyű, friss szőlőborokra, nem teljesítette az
EGK-Szerződés 95. cikkének második bekezdése szerinti kötelezettségeit.17
Tehát amennyiben egy tagállam nem tekinthető egy adott ital (bor) előállítójának, nem vethet
ki olyan adót erre az italra, amely annak leginkább érintett hazai versenytársát (sör) védi.
Következésképpen a bort nem termelő tagállamoknak az alkoholtartalmat figyelembe véve
hasonló szintű adót kell kivetnie a sörre és a borra, így a jövedékiadó-mértékek
megállapításának szabadsága korlátozott.
Egy másik hasonló ügyben Svédországot marasztalták el, mert a vitatott svéd adórendelkezések
hátrányosan megkülönböztető jellegűek voltak, az alapvetően helyi készítésű sör kereskedelmét
védték az elsősorban más tagállamokból behozott bor kereskedelmével szemben. A Bizottság
rámutatott, hogy egy átlagos alkoholtartalmú bor alkoholtartalma után kivetett jövedéki adó
20%-kal magasabb a sör jövedéki adójához képest. A Bizottság szerint versenyhelyzet állt fenn
az ászoksör (amelynek alkoholtartalma meghaladja a 3,5 térfogatszázalékot) és a
középkategóriás borok (amelyek alkoholtartalma 8,5 és 15 térfogatszázalék között van) között.
A felperes intézmény álláspontja szerint a borra és a sörre vonatkozó adórendszer korlátozta a
lehetséges borfogyasztást, és közvetve a sör kereskedelmét védte.
A Svéd Királyság úgy vélte, hogy a vitatott adórendelkezéseknek nem tárgya, és nem
következménye a sörgyártás közvetett védelme a bor által támasztott versennyel szemben, így
semmiképp sem róható fel az EK 90. cikke második bekezdésének megsértése. A jelen ügyben
a legnagyobb mennyiségben eladott és legolcsóbb kategóriába tartozó sör és az ugyanilyen
kategóriájú, körülbelül 11 térfogatszázalék alkoholtartalmú bor literenkénti végső átlagárának
összehasonlítása kimutatná, hogy a két termék adójának különbsége nem befolyásolhatja a
fogyasztói magatartást. Még ha a bort a sör adójával azonos jövedéki adó terhelné is, az ára
akkor is körülbelül kétszerese lenne a sörének. E tények ismeretében az alperes kormány szerint
a Bizottság nem bizonyította, hogy a svéd adórendszer a bor hátrányára védelmezi a sörgyártást.
Ebben az ügyben is leszögezték, hogy az EK 90. cikknek összességében az a célja, hogy
szabályos versenyfeltételek mellett biztosítsa az áruk szabad mozgását a tagállamok között a
védelem minden olyan formájának kiiktatásával, amely a más tagállamból származó
termékekre vonatkozó hátrányosan megkülönböztető belső adó alkalmazásából eredhet, és
C-107/78. sz. ügy Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága.
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hogy biztosítsa a belső adók teljes semlegességét a nemzeti és az importált termékek közötti
verseny területén. A Bíróság elismerte a bor és a sör közötti „bizonyos mértékű
helyettesíthetőség” fennállását, amely véleménye szerint bizonyos fokig annak köszönhető,
hogy ezek a termékek azonos igényeket elégítenek ki. Ezzel visszautaltak az előző ügyre.
Jelen ügyben a Bíróság azt állapította meg, hogy a szóban forgó adórendszer alkalmas az
alapvetően más tagállamokból behozott bor fogyasztásának az alapvetően belföldön gyártott
sör javára történő esetleges hátrányos befolyásolására, „minthogy ez utóbbi a legfontosabb
referenciakritérium a verseny szempontjából”. Így a Svéd Királyság nem teljesítette az EK 90.
cikk második bekezdéséből eredő kötelezettségeit, amikor a sörrel versengő borokra a sört
terhelő adóhoz képest viszonylagosan magas jövedéki adót állapított meg.18
A tagállamok általánosságban jelezték, hogy a termékek versengésének mértéke nem számít
döntő tényezőnek a különböző termékkategóriákra alkalmazandó jövedékiadó-mérték
szintjének megállapításakor. Meglátásuk szerint a fogyasztók választását nem elsősorban az ár
befolyásolja, hanem egyéb fontosabb, vagy egyformán fontos tényezők (szokások, alkalom,
kultúra, éghajlat). Következésképp az EK-Szerződés fent említett rendelkezéséből adódó
előírásoktól eltekintve, a tagállamok jövedékiadó-mértékei általában nem veszik figyelembe
ezt a kérdést. A magas adókat kivető tagállamok (különösen Dánia, Svédország, az Egyesült
Királyság és Írország) hangsúlyozták, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően – a
bortermelő tagállamoktól eltérően – a versengő termékekre azonos adót kell kivetniük, míg a
bort és sört egyaránt előállító tagállamok maguk határozhatják meg a szinteket, anélkül, hogy
a verseny kérdését tekintetbe kellene venniük. A sör- és bortermelők megítélése szerint a
különböző típusú alkoholtartalmú italok közötti verseny nem játszik elsődleges szerepet. A
bortermelők hangsúlyozták, hogy a borra vonatkozó nulla jövedékiadó-mérték két okból
kifolyólag nem okoz problémát az egyéb alkoholtartalmú italokkal való versenyt illetően.
Egyrészt, az asztali borok, csakúgy, mint a minőségi borok fogyasztása csökkenő tendenciát
mutat a nulla, vagy azt megközelítő jövedékiadó-mértéket alkalmazó tagállamokban. Másrészt,
e termelők szerint a különböző italok közötti verseny nem az ár, hanem sokkal inkább az egyéb
tényezők, így a hagyományok, a kultúra, a fogyasztás helye és ideje, a divat, az életkor, a
szociális környezet és a marketing függvénye.
A szesztermelők azonban a minimum jövedékiadó-mértékek jelenlegi szintjét a szesszel
szembeni hátrányos megkülönböztetés intézményesítéseként értékelik, amelyet a nemzeti
jövedéki politika testesít meg. Véleményük szerint bizonyos mértékben valamennyi termék
versenyben áll egymással, ezért a szesszel szembeni, a sörhöz és a borhoz képest hátrányos
megkülönböztetést a szeszre alkalmazott minimum jövedékiadó-mérték csökkentésével kellene
kiegyenlíteni. Meglátásuk szerint az árak révén kialakult verseny miatt a jövedéki adó
befolyásolhatja az alkoholtartalmú italok különböző kategóriáinak piaci részesedését.
A legtöbb tagállam amellett foglalt állást, hogy az inflációval párhuzamosan növelni kell a
minimum jövedékiadó-mértékeket, hogy azok megtartsák reálértéküket. A jelentés ennek
megfelelően azt irányozta elő, hogy az infláció mértékéhez (az Eurostat 1993 és 2002 közötti
harmonizált fogyasztóiár-indexre vonatkozó adatai alapján ez 24,04%) kell igazítani a
minimum adómértékeket, mivel a 92/84/EGK irányelv 8. cikke értelmében az adó mértékének
reálértékét is figyelembe kell venni az 1992-ben megállapított jövedéki adómértékek szinten
tartása érdekében. Néhány tagállam esetében ez azonban a borra alkalmazott pozitív
jövedékiadó-mérték abból a célból megvalósuló bevezetésétől függ, hogy a bor és az egyéb
alkoholtartalmú italok között ne torzuljon tovább a verseny, még akkor is, ha az inflációhoz
való igazodás – a borra kivetett pozitív jövedékiadó-mérték bevezetése hiányában – csupán kis
mértékben állítaná helyre az 1993. január 1-jei helyzetet.
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A Bizottság csak 2006 szeptemberében nyújtott be javaslatot 19 a minimum adómértékek
felülvizsgálata és inflációs kiigazítása céljából. A javaslat többek között az alkoholra, köztes
alkoholtermékekre és a sörre kivetett minimum adómértékek újraértékelését tartalmazta,
méghozzá az 1993-2005 közötti inflációval összhangban, amely 31%, 2008. január 1-jei
hatállyal. Az adómértékek eltérése miatt átmeneti időszakot biztosítanának azoknak a
tagállamoknak, melyeknek nehézséget okozhat az, hogy nemzeti adómértékeiket 2008. január
1-jéig az újraértékelt minimumszintekre emeljék. Így azon tagállamok számára, amelyeknek
nemzeti adómértékeiket több mint 10%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal kell megemelniük,
2009. január 1-jéig tartó átmeneti időszak javasolt. Azon tagállamok számára, amelyeknek
nemzeti adómértékeiket több mint 20%-kal kell megemelniük, 2010. január 1-jéig tartó
átmeneti időszak javasolt. (A sör esetében például a következmény az lett volna, hogy
Máltának, Lettországnak, Németországnak, Luxemburgnak, a Cseh Köztársaságnak és
Litvániának legkésőbb 2010. január 1-jéig az 5% alkoholtartalmú sör fél literére 0,01 euróval
kellene megemelnie nemzeti jövedékiadó-mértékét.) Továbbá az irányelv 8. cikke szerinti
felülvizsgálati eljárás rugalmasabbá és kevésbé megterhelővé alakítását és a felülvizsgálati
időszak két évről négy évre való meghosszabbítását szorgalmazták.
A javaslattal kapcsolatban a Tanács kikérte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a
továbbiakban: EGSZB) véleményét 20, mely szerint nem helyes az 1992. óta eltelt időszakban
az EU-12-ek országaiban mért inflációs rátával való automatikus kiigazítás, mivel időközben
1995-ben három, 2004. május 1-jétől tíz, 2007. január 1-jétől pedig két további ország
csatlakozott az Európai Unióhoz. Az EGSZ véleménye az, hogy mérlegelni kell egy maximális
jövedékiadó-mérték alkalmazását is, amely a csempészet és csalás hatékony leküzdése,
valamint az adószintek közelítése perspektívájában lehetővé teszi a belső piac valós fejlődését.
Így a fokozatos harmonizációval a fogyasztók érdekeinek védelme is megvalósul. Felhívta a
figyelmet az adómértékek óriási különbségeire. A minimális és maximális adómértékek
különbsége 1100%. Az EGSZB szerint a minimális adómértékek Bizottság által javasolt
kiigazítása a különböző országok által alkalmazott adómértékek közötti különbséget 800-1000
% közöttire csökkentené. Meggondolatlannak tűnik tehát az Európai Bizottság azon kijelentése,
mely szerint ezen intézkedés képes a belső piac működésének biztosítására. Mindezek alapján
az EGSZB a javaslat visszavonását tartotta kívánatosnak.
A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentéséből21 is kitűnik, hogy az alkohol és az
alkoholtartalmú italok minimális jövedékiadó-mértékének a 92/84/EGK irányelvben történt
megszabása nem eredményezte e mértékek közelítését a tagállamok között. Véleménye szerint
ez a közelítés csak a minimális és maximális mértékeknek olyan magatartási kódexen keresztül
történő megállapításával érhető el, amely abba az irányba tereli a tagállamokat, hogy
jövedékiadó-mértékeiket az arányosság elvére is figyelemmel közelítsék. A minimális
adómértékek léte 15 év alatt semmiféle eredménnyel nem járt az alkohol és az alkoholtartalmú
italok jövedékiadó-mértékeinek közelítése szempontjából, és semmilyen módon nem járul
hozzá az állítólagos versenytorzulások problémájának megoldásához. Az e mögött húzódó ok
Javaslat a Tanács irányelve az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló
92/84/EGK irányelv módosításáról,
COM(2006) 0486, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0486:FIN:HU:PDF
(letöltés ideje: 2013.12.10.)
20
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Javaslat tanácsi irányelvre az alkohol és az alkoholtartalmú
italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról
COM(2006) 486, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:175:0001:01:HU:HTML
(letöltés ideje: 2013.12.10.)
21
A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentése az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének
közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
A6-0148/2007,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20070148+0+DOC+XML+V0//HU (letöltés ideje: 2013.12.10.)
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nem a minimummértékek újraértékelése, hanem a különböző tagállamokban meglévő adó igen
magas, emelkedő szintje. Az adómértékek közelítésére vonatkozó cél elérése, valamint a belső
piacnak az ezt kísérő, viszonylag mérsékelt torzulása érdekében egy általános, arra irányuló
megállapodásra van szükség, hogy a súlyosan adóztató tagállamok csökkentsék jövedékiadómértékeiket. Így például a köztes alkoholtermékek körében a rendkívül magasan adóztató
Finnországnak, Svédországnak és Írországnak az adó fokozatos csökkentését kell mérlegelniük.
Természetesen ez sem könnyű feladat, hiszen a skandináv országokban az egészségügyi
politika is nagymértékben hozzájárult ezekhez a nagyon magas adómértékekhez.
Javaslata szerint a tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig magatartási kódexet hozzanak
létre, amelyben az uniós átlag feletti jövedékiadó-mértékeket kivető tagállamok intézkedéseket
hoznak jövedéki adóik befagyasztása és azok fokozatos csökkentése céljából. Az uniós átlag
alatti jövedéki adókat kivető tagállamok nem csökkenthetik a jövedékiadó-mértékeket a 2007.
január 1-jei intézkedések alapján, hanem azok megfelelő mértékű emelését kell mérlegelniük.
A magatartási kódex végrehajtását első alkalommal az elfogadásától számított négy éven belül
kellene felülvizsgálni. Az Európai Parlament mindezt mérlegelve végül elutasította a Bizottság
javaslatát.
Álláspontom szerint is ez utóbbi javaslat célravezetőbb lenne, – mivel a tagállamok igen eltérő
nézeteket vallanak az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének jelentőségéről, mely
tükrözi nemzeti viszonyaikat, kultúrájukat és hagyományaikat – mégsem valósultak meg az
elképzelései. Továbbra is fennmaradtak a minimum adómértékek, és tovább nőtt az a tendencia,
hogy a tagállamok egyre messzebb kerülnek ezektől a mértékektől, többek között
Magyarország is emelte jövedéki adó mértékeit az alkoholtermékek körében. Az elképzelést
valóban jónak tartom, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezzel a módszerrel az EU-28ak körében tényleges harmonizációt lehetne megvalósítani. Márpedig adóügyekben az EUMSZ
egyhangúságot követel meg, mely 28 tagállam viszonylatában már egyáltalán nem egyszerű.
Ha megvizsgáljuk a különböző tagállamok alkoholtermékeinek adómértékét láthatjuk, hogy a
tagállamok valóban több, mint 1000%-kal térnek el egymástól. Példaként a sör esetében 2013.
júliusi adatok alapján azoknál a tagállamoknál, ahol Plato-fok alapján határozzák meg az adó
mértékét a legalacsonyabb mérték 0,767 euró (Bulgária), a legmagasabb mérték pedig 44,90
euró (15 Plato, Hollandia), ahol alkoholfokban határozzák meg a mértéket, ott pedig a
legalacsonyabb mérték 2,46 euró (Litvánia), a legmagasabb pedig 29,90 euró (Finnország). 22
Ahhoz azonban részletes hatástanulmányt kell készíteni, mérlegelni kell, hogy milyen módon
és milyen mértékben történjen a mértékek egymáshoz közelítése. Tekintve, hogy több mint
húsz éve nem sikerül ebben konszenzusra jutni, most sem fog ez rövid idő alatt bekövetkezni,
de legalább már egy irányvonalat kijelölnének a mértékek közelítéséhez és ezzel
felgyorsíthatják a folyamatot.
Itt viszont felmerül a bor helyzetének kérdése. A Bizottsági javaslat nyilvánvalóan azért nem
érintette a bor minimum adómértékét, mert az nulla. A 2004-es Bizottsági jelentésben már
felvázolták a minimumszintek esetleges emelését és annak hatásait, mérlegelték a különböző
országokban végzett felméréseket. A bortermelő országok kifejezetten ellenzik, hogy a borra
pozitív adómértéket határozzanak meg. Fenntartják, hogy a borra vonatkozó nulla jövedékiadómérték egy szükséges kiegészítő intézkedés, amely elősegíti a bor közös piacszervezésével
kapcsolatos célkitűzések megvalósítását és a borpiacra káros hatást gyakorolna az adó
mértékének növelése. Természetesen az a megfontolás is közrejátszik, hogy féltik a saját
piacukat és a termelőik érdekeit. Egy esetleges pozitív adómérték bevezetésével várhatóan
visszaesne a kereslet, a termelők nem tudnák olyan alacsony áron adni termékeiket. Jelenleg

22

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/ex
cise_duties-part_i_alcohol_en.pdf (letöltés ideje: 2013.12.11.)
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tizenegy tagállam23 nem vet ki sem a csendes, sem a habzó borokra (pl.: pezsgő) adót. Tizenöt
tagállam24 pedig csak a csendes bort részesíti ilyen előnyben (ennek oka abban keresendő, hogy
a habzó borok a legtöbb tagállamban „luxusterméknek” minősülnek). Ezek a tagállamok
ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy a bor a kultúrájuk szerves részét, gazdaságuk oszlopát
képezi.
A nem bortermelő tagállamok szerint viszont a nulla mérték megtartása további versenytorzító
eszköz lehet, és a magasabb adót kivető tagállam (pl.: Finnország) polgárai nem a saját
államában vásárolnak, hanem ott ahol alacsony vagy nulla az adó mértéke. Tehát ezen a
területen nagyon nehéz megtalálni a közös pontot a tagállamok között és álláspontom szerint
itt találkozik legkevésbé a tagállamok integrációs törekvése a jövedéki adómértékek terén.
A belső piac torzulását nem lehet csak a nem bortermelő államok szemszögéből nézni, mivel a
tagállamok egészen különféle gazdasági helyzetben vannak. Ezek a különbségek pedig azt
eredményezték, hogy minden tagállam megteremtette magának azokat a körülményeket,
amellyel növelni tudják bevételeiket. Például a svéd bor soha nem lesz versenyképes egy francia
vagy egy olasz borral, mivel maga az állam nem olyan gazdasági beállítottságú, hogy ennek
feltételeit meg tudná teremteni. Azt pedig nem várhatja el, hogy egy bortermelésben jobb
adottságokkal rendelkező ország a saját egzisztenciáját kockáztatva feleljen meg az ő
elvárásainak.
Nagyon nehéz kérdéskört boncolgatok, nem lehet egy irányból megközelíteni, egy szemszögből
nézni. Ha adójogi szempontból közelítünk, akkor szintén elmondható, hogy a tagállamok
ragaszkodnak ezen a területen a szuverenitásukhoz. Valóban a közvetett adók területén történt
eddig a legtöbb törekvés a tényleges harmonizációra, de azt leszögezhetjük, hogy ebben a
kérdésben 28 tagállam akaratát teljes mértékben összehangolni lehetetlen vállalkozás, és ezt
nagyban elősegíti az a rendelkezés, hogy a közvetett adókra vonatkozó szabályok
harmonizálására egyhangúságot követelnek meg.
Összegzés
Mint látható, a téma rendkívül összetett. Álláspontom szerint, ha nem is minden tagállam
körében, de közeledés történhet az adómértékek és ezzel a belső piaci verseny helyreállítása
terén, amennyiben sikerül olyan szisztémát találni, amely a tagállamoknak is megfelelő. A
Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentése is azt sugallja, hogy csak fokozatos közelítéssel
érhető el eredmény, és véleményem szerint az általa javasolt megoldás lehet a leghatékonyabb
módszer.
A jövedékiadó-mértékek harmonizációjára tett javaslatok ellenállásba ütköztek a tagállamok
részéről, melynek oka, hogy az adóügyekben egyhangúságot követelnek meg a tagállamoktól.
Leginkább a hasonló gazdasági berendezkedésű tagállamok között képesek összehangolni
adórendszerüket, és itt a hangsúly a gazdasági berendezkedésen van. Bárhogy is próbálunk
megoldást találni az adómértékek problémájára, amíg a tagállamok között ennyire eltérő
gazdasági fejlettség tapasztalható.
Az Európai Unióról szóló szerződés preambuluma is rögzíti, hogy a tagállamok közelítik
egymáshoz gazdaságaikat. Ez lenne a kulcs ahhoz, hogy egyáltalán adóharmonizációról és
belső piaci egyensúlyról beszélhessünk. Elsősorban olyan gazdasági együttműködést kell
megvalósítani, amely felgyorsítja a kevésbé fejlett államok növekedését a magasabb
életszínvonal érdekében. Tehát a megoldást abban látom, hogy a tagállamokat először
gazdaságilag kell nagyjából egy szintre emelni. Ez előfeltétele annak, hogy adózási
szempontból ugyanazt az irányvonalat tudják követni és így hatékonyan tudják megvalósítani
Ausztria, Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta, Olaszország, Portugália,
Spanyolország és Szlovénia.
24
A fent említett tíz tagállam, Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Románia és Szlovákia.
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a harmonizációt az adózás bármely területén és ezzel a belső piaci problémák leküzdését is
segítené. Ezt a törekvést azonban az teszi egyre nehezebbé, hogy egyre több tagállam
csatlakozik az Európai Unióhoz, és ezek a tagállamok többnyire nagyon eltérő gazdasági
helyzetben vannak.
A kevésbé fejlett országok gazdasági fejlődéséhez a beruházásokon és a kereskedelmen
keresztül tudnak a fejlettebb tagállamok hozzájárulni. A beruházások növelése és a
kereskedelmi kapcsolatok bővülése és fejlődése elősegíti a tagállamok gazdasági növekedését.
Ennek azonban politikai előfeltételei is vannak, mely nélkül ez nem valósulhat meg.
Az alkoholtermékek jövedékiadó-mértékének problémájánál maradva szintén a tagállamok
eltérő gazdasági berendezkedését hoztam fel, mint akadályozó tényezőt. A tagállamok a
gazdaság más-más ágazatában értek el eredményeket. Azért is nehéz az összhang
megteremtése, mert minden állam a saját maga által preferált ágazat adómértékét próbálja
megtartani. A bor adómértékében is tükröződik, hogy a bortermelő államok érdekei soha nem
fognak megegyezni a nem bortermelő államokéval.
A teljes harmonizáció megvalósítására akkor kerülhetne sor, ha minden tagállam gazdasági
fejlettségi szintje megközelíteni egymást. Azonban amíg az életszínvonalban ekkora
különbségek vannak, addig erre a közeljövőben nincs esély.
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Bencsik Klaudia: A class action az eredeti formájában és egy befogadó országban
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi docens
I. Bevezetés
Napjainkban, a Polgári Perjogi Kodifikáció kapcsán, a kollektív igényérvényesítés
magyarországi bevezetéséről gyakorta esik szó. Egy teljesen új perlési forma jogrendszerbe
történő beépítése előtt célszerű elsőként a leggyakrabban és leghatékonyabban alkalmazott
modellt megvizsgálni. Ebben az esetben ez a szabályozási típus egyben a csoportos
igényérvényesítés forrásmodelljének is tekinthető. A klasszikus értelemben vett, és egyben a
jogtörténetben első csoportos perlési típus vitathatatlanul az amerikai class action modell.
Az amerikai class action alapos megismerése után számtalan kérdés vetődött fel bennem azzal
kapcsolatban, hogy egy ilyen speciális feltételeket követelő perlési forma működőképes lennee Magyarországon. Vajon hatékony lehet-e hazánkban egy meglátásom szerint egyedülálló
jogszociológiai és jogpolitikai környezetet igénylő jogintézmény, mely meglehetősen egyedi
jogtörténeti fejlődés eredménye? E kérdések vezettek kutatásaim hipotéziséhez. Megtalálhatóe Magyarországon a klasszikus amerikai csoportos perlési modell hatékony működéséhez
szükséges megfelelő jogtörténeti, társadalmi és jogi környezet?
A következőkben röviden bemutatom a kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatban kialakított
fogalmi rendszeremet, az amerikai csoportos perlési modellt, különös tekintettel a
jogintézmény magyarországi bevezetésének lehetőségére, valamint az Európai Bizottság
kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos ajánlására.
II. Fogalmi alapvetés
Pontos vizsgálathoz elengedhetetlen a fogalmi alapvetés. A kollektív igényérvényesítés
témájában nem alakult ki bevett magyar fogalom és rendszerezés, így számomra a kutatómunka
során kikristályosodott jellemzőkből alkottam egy fogalmat: a kollektív igényérvényesítések
során nagyszámú jogosult egyénenként csekély mértékű polgári jogi igényét egy eljárásban
ugyanazon alperessel szemben hasonló vagy azonos ténybeli és jogi alapon együttesen kívánja
érvényesíteni.
Habár előbbi elemeket a különböző a tárgyalt jogintézményre vonatkozó definíciók többnyire
tartalmazzák, a témához kapcsolódó fogalmi rendszer nem egységes. Többször ugyanabban az
értelemben használják a kollektív igényérvényesítés, kollektív jogorvoslati mechanizmus,
csoportos igényérvényesítés, csoportper fogalmakat. Nem ritka az Egyesült Államok class
actionjének csoportos perléssel történő azonosítása sem. A
A tárgyalt jogintézmény alkalmazása során felmerülnek a szabályozás olyan kérdései, elvi
problémái, melyre egyes modellek más-más választ adnak, vagy épp nem adnak megoldást.
Ezek a lényegi pontok egy megfelelő rendszer kialakításának alapköveiül szolgálhatnak.
Ez alapján a rendszerben négy szintet alakítottam ki. Az első szempont az igényérvényesítés
helye, a második az igényérvényesítés célja, a harmadik a perindítási jogosultság hordozói, a
negyedik pedig az együttes perlésben történő részvétel és a hozzájárulás jellege.
Az igényérvényesítés helye szerint megkülönböztetjük a rendes bíróságok előtt zajló kollektív
igényérvényesítést, illetve egyes alternatív vitarendezési mechanizmusokat (pl. mediáció,
választottbíráskodás). Munkám során a bíróságok előtt zajló kollektív perlési módozatokat
vizsgáltam.
Az igényérvényesítés célja szerint beszélünk közérdekű igényérvényesítésről és magánjogi
jellegű igényérvényesítésről. Közjogi jellegű igényérvényesítések keretében a feltételezett
jogsértések felderítésére, kivizsgálására és szankcionálására az állam közhatalmi
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jogosítványainak segítségével kerül sor. Az eljárás célja a közérdek védelme, a magánérdek az
eljárásban alárendelt szerepet játszik.1 Ezeket a kereseteket nem a közvetlen anyagi jogosult
indítja. A jogosultak képviseletében állami vagy társadalmi szervezet jár el. A csoportba történő
belépéshez nem szükséges a hozzájárulás, és az eljárás, valamint az abban születő ítélet nem
akadályozza az egyes jogosultakat abban, hogy igényeiket egyénileg, bírósági úton
érvényesíthessék (opt-out modell). Hazánkban ilyen jelenleg a fogyasztók védelmében
indítható actio popularis például.
Kutatásaim során azonban a magánjogi jellegű igényérvényesítés vizsgálata játszotta a
főszerepet. Dogmatikai szempontból a magánjogi igényérvényesítésre alkalmas eljárástípusok
azért is jelentősek, mert eme perlési formák esetében kell használnunk a csoport fogalmát. A
csoport az egyéni, anyagi jogosultak olyan közössége, mely együttesen, egy eljárásban kívánja
igényét ugyanazon kötelezettel szemben érvényesíteni, és a csoport tagjai ismertek, vagy
legalább meghatározhatók, azonosíthatók. A csoportos igényérvényesítési modelleket
leginkább, ez az utolsó ismérv különbözteti meg a közérdekű keresetektől.
Az igényérvényesítésre jogosultak lehetnek a nem anyagi jogosultak illetve az anyagi
jogosultak. A nem anyagi jogosultak által indítható perek körébe többnyire a már említett
közérdek érvényesítése érdekében indítható kollektív mechanizmusok tartoznak. E tekintetben
a perindításra jogosultak lehetnek állami szervek vagy társadalmi szervezetek. Az anyagi jogi
jogosultak által indítható pereket a magánjogi jellegű igényérvényesítést megvalósító kollektív
perlési modellek között lelhetjük fel. Az anyagi jogi jogosultak által indított pereken belül a
csoportosítás alapját az adja meg, hogy ki képviseli a jogosultakat az eljárás során.
A csoportosítás legalsó szintjén találhatjuk az együttes perlésben történő részvétel2 alapján az
ún. opt-in, opt-out és a vegyes modelleket.
Az opt-in modellek esetében a rendszer alapja, hogy valakinek ahhoz, hogy a csoport tagjai
közé tartozzon – azaz hogy rá is kiterjedjen a perben megszülető ítélet vagy egyezség hatálya
–, kifejezetten hozzá kell járulnia a perhez, meg kell hatalmaznia a csoportot képviselő szervet
vagy a reprezentatív feleket.3 A csoportos igényérvényesítés efféle megvalósulása az európai
kontinensen terjedt el.
Az opt-out rendszer az opt-in modell ellentétjeként működik. Ebben a rendszerben a per
kezdeményezésével vagy a pert engedélyező bírósági végzéssel minden érintett, azaz a csoport
összes tagja részévé válik a pernek, a perben hozandó ítélet hatálya ki fog terjedni rá. Nincs
szükség kifejezett meghatalmazásra, az egyes tagok kiléphetnek a csoportból, ilyen tartalmú
nyilatkozat megtétele esetén. Ezen esetekben a csoport nevében eljáró reprezentatív felek vagy
társadalmi szervezet meghatalmazása a tagok implicit meghatalmazásán alapul, amelyet az
valósít meg, hogy a tagokat a csoportperről valamilyen formában értesítették, és azok ez ellen
nem tiltakoztak. A modell legnagyobb előnye azonban, hogy a tag az eljárás megkezdését
követő meghatározott időn belül vagy az ítélethozatalig bármikor kiléphet a csoportból. 4 Az
opt-out rendszer az amerikai class action sajátossága. 5
Az effajta rendszerezés során érdemes szót ejteni az opt-in és opt-out modell egyes elemeit
magán hordozó ún. vegyes rendszerről. Ezen esetekben a tag hozzájárulása a per
HEGYMEGI – BARAKONYI Zoltán – HORÁNYI Márton: Közjogi kontra magánjogi jogérvényesítés, In: BOYTHA
Györgyné (szerk.): Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények, HVG – Orac, Lap-és
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008., 178.
2
NAGY Csongor István: A csoportos igényérvényesítés összehasonlító jogi modelljei – 1. rész, Az amerikai class
action, Külgazdaság, 2010. szeptember-október, 93- 94.
3
NAGY Csongor István: Versenyjogsértés és kártérítés: a magánjogi jogérvényesítés meghonosításának lehetőségei
a magyar jogban. A tételes jogi keretekben rejlő lehetőségek és a rendelkezésre álló jogalkotási alternatívák, 2008.,
12. (http://www.ajk.elte.hu/file/DI_Nagy_Csongor_Istvan_dis.pdf) (2012. január 3.)
4
NAGY [2010] i.m. 94.
5
Ez a modell fedezhető fel Ausztráliában és Kanadában is, valamint az európai kontinensen Spanyolországban és
Portugáliában.
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megindításához nem szükséges, de nem is léphet ki a csoportból. Ez a modell nem szerencsés,
hisz a vegyes rendszerekben egyértelműen mind az opt-in, mind az opt-out rendszer hátrányai
csúcsosodnak ki. 6 7
III. Az amerikai class action
Amennyiben tárgyalt jogintézmény magyarországi bevezetéséről van szó, azaz egy teljesen új
perlési forma jogrendszerbe történő beépítéséről, célszerű a leggyakrabban és
leghatékonyabban alkalmazott modellt megvizsgálni. A legkövetkezetesebb és egyben a
jogtörténetben első jelentős csoportos perlési típus vitathatatlanul az amerikai class action
modell.
Angolszász jogrendszerről lévén szó a csupán néhány szakaszból álló jogszabályi háttér
ismertetése után, az amerikai bíróságok esetjogát hívom segítségül a vizsgálódásom során. A
Szövetségi Polgári Eljárásjogi Szabályzat 23. számú szabályának megismerése után, világossá
vált számomra, hogy melyek a szabályozásnak és az intézmény gyakorlatban történő
alkalmazásának sarokpontjai, vitatott elemei. Ezek egyúttal főként azok a kérdések, melyek
különös jelentőséggel bírnak a hipotetikus kérdésem megválaszolása tekintetében. Így a Rule
23 szabályainak bemutatását követően a csoportper megindulásának feltételeit, a csoportból
történő kilépés lehetőségét, a magyar jogrendszer szabályaival éles ellentétet mutató
költségviselési szabályokat, végül a class action kritikáját vizsgáltam.
III.1. A Rule 23
A néhány szakaszból álló jogszabályi háttér nem mást, mint a jogirodalomban Rule 23 néven
híressé vált Szövetségi Eljárásjogi Szabályzatban szereplő szakasz.
A Rule 23 a) pontjában található, csoportper megindulásához szükséges általános feltételek a
kollektív igényérvényesítés magyar szabályozásában is fellelhetők (pl. érintettek nagy száma,
hasonló tény- vagy jogkérdés). Azonban az amerikai törvény nagy hangsúlyt fektet a
reprezentatív felekre vonatkozó előírásokra, ezzel szemben a magyar szabályozásban nem
találunk a képviseletre vonatkozó ilyen részletes rendelkezéseket.
Elsőként tehát a csoportper megindulásának következőkben ismertetésre kerülő négy feltételét
tartalmazza a szabályzat. Amennyiben ezek megvalósultak, a Rule 23 (b) három esetcsoportja
közül valamelyiknek is meg kell valósulni ahhoz, hogy csoportper indulhasson.
Első esetkörről beszélünk, ha a csoport tagjai önállóan perelnek és fennáll a veszélye, hogy
egymástól eltérő inkonzisztens ítéletek születnek. Második esetkör esetében a csoportpert
kifogásoló tag a csoport tagjainak általános érdekét sértve jár el, vagy megtagadta, hogy a
csoport érdekeinek megfelelően járjon el. A harmadik esetkörbe azok a perek tartoznak, melyek
elbírálása során a bíróság úgy találja, hogy a közös jog- vagy ténykérdések dominánsabbak
azon kérdésekkel szemben, melyek a tagok vonatkozásában különbözőek, ezért a csoportper
kedvezőbb eljárás más alkalmazható eszközöknél a vita tisztességes és hatékony elbírálására.
Tulajdonképpen ez a klasszikus class action, melynek szabályozása eltér az első két esetkörtől,
hiszen ebben az esetben a bíróságnak kötelessége, hogy a körülményeknek megfelelően, a
lehető leghatékonyabb módon értesítse a csoport tagjait, és azokat a csoporttagokat, akik
egyénileg azonosíthatóak külön is fel kell hívnia. 8

NAGY i.m.12.
Európában a vegyes modellre Dánia és Norvégia jogrendszerében találhatunk példát.
8
Federal rules of civil procedure – with forms, U.S. Government Printing Office, Washington, 2010, Rule 23. b)
(http://www.uscourts.gov/uscourts/RulesAndPolicies/rules/2010%20Rules/Civil%20Procedure.pdf)
(2011.
szeptember 20.)
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A Rule 23 b) pontjában szereplő további feltételek a kontinentális jogrendszerben gyakran
előforduló pertársaság modellhez közelítik a class actiont. Fellelhetőek a szabályozásban mind
az egységes, mind az egyszerű pertársaságra vonatkozó lényeges vonások is. Ehelyütt a
Szövetségi Eljárásjogi Szabályzat olyan szakmai, perjogi szempontból példaértékű előírásokat
tartalmaz, mely kógens szabályokkal a kollektív igényérvényesítés olyan hátrányait próbálja
meg kiküszöbölni, melyre hazánkban nem történt próbálkozás (pl. eltérő tartalmú ítéletek
meghozatalának elkerülése).9
A Rule 23 c) pontja már a sajátos amerikai csoportper eljárás menetéhez kapcsolódó kérdéseket
rendezi. Ehhez hasonló szabályokat természetesen, a klasszikus értelemben vett csoportos
perlés hazai jogrendbe történő beépítésének hiánya miatt, hazánkban nem találjunk. A
legnagyobb különbség itt csúcsosodik ki először a kontinentális modellhez képest, a csoportból
történő kilépés lehetősége, azaz az opt-out modell sajátságai a Rule 23 c) pontjában lelhetők
fel. A csoport megszületésére általánosságban az opt-out elvek jellemzőek. A felek
hozzájárulása és meghatalmazás nem szükséges a per megindulásához. 10
A Rule 23 g) pontja részletes szabályozást tartalmaz a kötelező jogi képviseletre vonatkozóan,
kiváltképp arra az esetre, mikor a képviselőt a bíróság jelöli ki. Egyedülálló módon a szakasz
arról is ír, hogy a jogi képviselők milyen eljárás során jelentkezhetnek egy-egy csoport
képviseletére. Ez a módszer ellentétes a hazai ügyvédi etikai szabályzattal. A jogi képviselőnek
speciális feltételeknek kell megfelelnie, kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznie; ez
eredményezte azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban minden nagyváros több class
actionre specializálódott ügyvédi irodával rendelkezik, kvázi egy iparág épült a class action
eljárások köré.11
A Rule 23 h) pontjában, a perköltség szabályozása során teljesedik ki leginkább az amerikai
class action modell és a kontinentális pertársaság modell közötti elvi szintű különbség. Az
Amerikai Egyesült Államok eljárásjogi szabályozása ugyanis átlépi a kontinentális jog
főszabályát, mely szerint a pervesztes fizeti a perköltséget. A class action eljárás során
mindenki a saját felmerülő költségét fizeti, továbbá az ügyvédeket csak pernyertesség esetén
illeti meg ügyvédi díjazás.12
III.2. A csoport megalakulása
Szükséges megvizsgálni, hogy melyik az a négy előfeltétel, amely fellelhetősége szükséges
ahhoz, hogy adott bíróság cerifikálja a csoportpert.
A numerousity – számosság feltétele alapján a Rule 23 szerint a csoport létrejötte akkor
elfogadható, ha az érintettek száma oly nagy, hogy ésszerűtlen és praktikátlan lenne minden tag
perhez történő csatlakozása. Kiemelendő azonban, hogy e feltétel megvalósulásához nem
szükséges az, hogy a tagok számának oly nagy legyen, hogy mindannyiuk név szerinti
meghatározása lehetetlen legyen, elég, ha az sok akadályba ütközik. 13
A csoportper elindulásához szükséges másik feltétel az ún. commonality, azaz a tagok közös
jog- vagy ténykérdése, melynek eldöntését, illetve azzal kapcsolatos igényük érvényesítését a
bíróság elé kívánnak vinni. Az amerikai modell szabályozása nem tesz különbséget aszerint,
hogy közös jog- vagy ténykérdés tartja össze a csoportot. 14
Federal Rules of Civil Procedure Rule 23 b)
Federal Rules of Civil Procedure Rule 23 c)
11
Federal Rules of Civil Procedure Rule 23 g)
12
Federal Rules of Civil Procedure Rule 23 h)
13
Ezt mondta ki 1964-ben a bíróság a Harris v Palm Springs Alpines Estates, Inc., (329 F.2d 909, 914 (9th Cir.
1964)) ügyben.
14
Magyarországon a Pp. az egységes pertársaság jogintézményének szabályozásánál megköveteli a közös jogvagy kötelezettségnek meglétét, mint a per tárgyát; az egyszerű pertársaság létrejöttéhez ugyanazon jogviszony,
vagy a követelés hasonló ténybeli és jogi alapja szükséges. (Pp.51.§)
9
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A csoportper megindulásához feltétlenül szükséges, hogy a csoportot képviselő, a perben
aktívan közreműködő felek érdekei tipikusak legyenek. Tehát a csoportos képviselő únreprezentatív felek és a csoport minden más tagjának közös érdekének egyezőnek kell lennie.
15 16

Ez a feltétel átvezet a representativeness class action követelményhez, hiszen a reprezentatív
felek kizárólag akkor képesek a tisztességes és megfelelő eljárás követelményének megfelelni,
ha a felek pernyertessége egyben saját érdekük is.
Ki is a reprezentatív fél? Az eljárás egyik legfontosabb személye, aki a class action szabályai
szerint keresetet indít, a csoport többi tagja nevében jár el. Emellett a peres eljárás során aktívan
megjelenő személy, az ún. „megnevezett” vagy vezető felperes, aki a csoport többi tagjához
hasonló követeléssel rendelkezik, követelései hasonló ténybeli és jogi alapra épülnek. A
reprezentatív fél/felek az ügyvéden keresztül döntéseket hoz/hoznak az eljárás során, így
felelősek a csoport képviseletéért. Azonban a per napi szintű vitelét a kötelező jogi képviseletet
ellátó ügyvédi irodák végzik. A reprezentatív felek a perben való aktív részvételükért
pernyertesség esetén a csoport többi tagjától eltérően a megítélt összeg nagyobb részét kapják.
Így a reprezentatív felek adekvát eljárásának történő megfelelést tekintve az amerikai bíróságok
egy szigorúbb gyakorlatra térnek át. 17
III.3. A csoportból történő kilépés lehetősége
A Rule 23 (b) (3) pontja a csoportból történő kilépés lehetőségét szabályozza, kiemelése
elengedhetetlen, hiszen a költségviselési szabályok mellett főként ez a rendelkezés adja a class
action eredetiségét. E rendelkezés alapján induló csoportperek részletesebb vizsgálatát
indokolja az a tény is, hogy a class action ezen típusa játssza a legdominánsabb szerepet a
csoportperek között.
Ennek fő oka, hogy anyagi kár megtérítésével kapcsolatos igényeket a csoportok szinte minden
alkalommal e típus segítségével érvényesítik, hiszen az amerikai modell sajátosságai a Rule 23
b) 3. pontja szerinti csoportos perlési formában csúcsosodnak ki. 18 Ezt az is bizonyítja, hogy
szinte az összes amerikai állam, ezt a típust akceptálta. A modell legnagyobb előnye, hogy
kötelezi a bíróságokat arra, hogy engedjék meg a felpereseknek, hogy kilépjenek a csoportból
még a certifikációs eljárás előtt. 19A leginkább kártérítési és csekély jelentőségű polgári jogi
ügyekben alkalmazott típus20 tehát lehetőséget biztosít a csoportból történő kilépésre azon
felperesek számára, akik más igényérvényesítési módozatot kívánnak választani.
A nem túl bonyolult eljárási mechanizmus ellenére a csoportból való kilépések száma messze
elmarad a csoportban bennmaradó felperesekétől az utóbbi tíz évet tekintve. Ez azt mutatja,
hogy a csoporttagok nagy többsége nincs tisztában az egyéni igényérvényesítés előnyeivel,
melynek során saját maguk által választott fórum előtt, ismerős környezetben vívhatják ki
jogaikat. A csoportból kilépő tagok tipikusan vagy egyénileg indítanak pert a csoportjukkal

15

Prado-Steinman ex. rel. Prado v Bush, 221 F. 3d 1266, 1279 (11th Cir. 2000).
AUGHTMAN, Joseph H. „Jay”: Class Actions, Plaintiffs Perspectives, Beasley, Allen, Crow, Methvin, Portis &
Miles, P.C. October 15., 2004, 3-4.
17
Who are the Class Representative and Class Members in a Class Action?
(http://deskinlawfirm.com/who_are_the_class_representative_and_class_members_in_a_class_action)
(2011.
november 10.)
18
PACE, Nicholas M.: Class Actions in the United States of America: an Overview of the Process and the Empirical
Literature, Rand Institute of Civil Justice, Santa Monica, California, U.S.A., 10-14.
(http://www.law.stanford.edu/display/images/dynamic/events_media/USA__National_Report.pdf) (2012. január
10.)
19
ROSENBERG, David: Class Action to Be or Not to (b) (3)? Mississippi College Law Review, Spring 2005, 13.
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szemben álló alperes ellen vagy hasonló jog- és ténybeli alapokon megszületett csoporthoz
csatlakoznak. 21
Ezen eljárástípusban további előnyök is kicsúcsosodnak. Ez az a keresettípus, mely leginkább
szolgálja az idő, erőfeszítés és anyagi tényező gazdaságosságának biztosítását. Továbbá ez a
pertípus egy válasz a régi szabályozás által nyitva hagyott azon kérdésre, hogy kiket köt a
csoportper lezárultával megszületett ítélet. A Rule 23 e bekezdése alapján létrejött csoport
esetében azoknak határoz meg jogokat, illetve kötelezettségeket a döntés, akik a bíróság
végzése szerint a csoport tagjai, nem léptek ki abból. 22
Ez a szabály azzal, hogy megadja az opt-out cselekvés lehetőségét, biztosítja, hogy a csoport
tagjai, saját akaratukból önmagukat is megvédhessék, azáltal, hogy kilépnek a csoportból, és
esetlegesen saját jogi képviselőt választva önállóan indítanak eljárást. Ehelyütt kell szólni a
csoporttagok felhívásáról, mely egy lehetséges megoldás arra, hogy megelőzze az érintettek
számára a képviseletből adódó esetleges problémákat. A felhívásnak két funkciója van.
Egyfelől biztosítja a csoporttag számára, hogy meggyőződhessen a csoport képviseletének
adekvát mivoltáról, továbbá a csoport tagjainak ténylegesen gyakorolható jogot biztosít arra
nézve, hogy valóban saját érdeküknek megfelelően cselekedhessenek: beléphessenek a
felperesek közé, vagy kérvényezzék a csoportból történő kiválásukat. A rendelkezés szerint a
csoport azon tagjai, akik elégedetlenek a reprezentatív felek által képviselt pervezetéssel, vagy
önállóan kívánnak igényt érvényesíteni, kiléphetnek a csoportból. A kilépés egy olyan jog,
mellyel mind a certifikációs eljárás vége előtt, mind annak lezárultát követően lehet élni, és
érvényesítése az egyéni jogérvényesítés előnyeinek felismeréséből ered.
Egyes esetekben a kilépéshez való jog visszaélésre adhat lehetőséget, más ügyekben a kilépés
lehetősége tiltott. Például, hogyha a csoport egyik tagjának érdeke azonos a vezető felperesek
érdekével, sokszor egyénileg kilép a csoportból, az ún. second bite of the apple elv
érvényesülésének reményében. Azaz bízik abban, a próbaper folyamatához és jogpolitikai
indokoltságához hasonlóan, hogy a csoportper lezárását jelentő kedvező jogerős ítélet alapján,
az egyéni keresete is nyertes lesz. A kilépett tag a csoport pervesztesége esetén is jól jár, hiszen
mivel őt nem köti a res iudicata, lehetősége van egyénileg keresetet indítani, s meg van rá az
esély, hogy pernyertes lesz. 23
III.4. A speciális költségviselési szabályok
A csoportból történő kilépés lehetőségén túl vitathatatlanul a speciális költségviselési
szabályoknak is köszönhető az amerikai forrásmodell sikere. Ugyanis az amerikai modell
szerint mindegyik fél a saját költségét viseli, szemben a hagyományos, európai, kontinentális
jogrendszerbeli megoldással, melynek értelmében főszabály szerint a vesztes fél fizeti a
pernyertes költségeit. Az előbbi elvet American Rule-nak vagy American Rule of Costsnak is
nevezi a szakirodalom. 24
Továbbá kiemelendő a perköltség viseléséhez kapcsolódóan az Egyesült Államokban igen
népszerű sikerdíjas megbízások gyakorlata (contingency/contingent fee), mely alapján az
ügyvéd csak akkor kap (rendszerint nagy mértékű) honoráriumot, ha megnyeri az ügyet. Ezzel
szemben Európában az ügyvédeket az ügyre fordított munkaóráik alapján fizetik. 25
21
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Az ügyvédi díj (attorney’s fee) az az összeg, melyet az ügyfél (itt: peres fél) fizet az ügyvédi
iroda részére az ügyfélnek nyújtott szakmai szolgáltatásért. Ez az összeg magába foglalja az
ügyvédi sikerdíjat (contingency fee), az ügyvédi munka óradíját és esetlegesen felmerülő egyéb
költségeket is. 26 A sikerdíj (USA: contingency fee; Egyesült Királyság: contingent fee) az a
díj, melyet az ügyvéd kizárólag pernyertesség esetén kap meg. Az angolszász jogrendszerekben
az ügyvédi sikerdíjra vonatkozó elveket no win – no fee szabálynak nevezik, tehát a jogi
képviselő „győzelem” esetén kap díjat. Ezért az ügyvédi díj összegét legtöbbször a pernyertes
fél által kapott nettó kártérítés összegének bizonyos százalékaként határozzák meg az
ésszerűség, indokoltság keretei között. 27
Az ügyvédi sikerdíj kérdése megosztja a jogkereső közönség véleményét. Egyfelől számos
előnye megállapítható: egy ügyvédi sikerdíjas megbízás megnyithatja a kaput a bírósághoz
azoknak, akik nem tudják megfizetni az ügyvédi költségeket és a peres eljárás egyéb költségeit,
hiszen nem kell azonnal fizetni. A sikerdíj egy erőteljes motivációt szolgáltat az ügyvédeknek,
hogy szorgalmasan dolgozzanak az adott ügyön. Végül, mivel ily módon az ügyvédek is viselik
a perlekedés kockázatát, a spekulatív jellegű és megalapozatlan keresetek száma csökken.
Másfelől az ügyvédi sikerdíj jogintézménye nem garantál teljes mértékben valódi
igazságszolgáltatást, kaput a bírósághoz. Az ügyvédek ugyanis gyakran keresik azokat az
ügyfeleket, akik követelése előreláthatólag pernyertesség alapja lehet. 28 Másik kritikus pont
lehet, hogy sok ügyvéd ügyfeleinek követelményéből lejjebb ad, csak azért, hogy a győzelem
és azzal együtt a sikerdíja, biztos legyen. 29
Az amerikai bíróságok gyakorlatában számos főszabálytól való eltérést, kivételes döntéseket is
találunk. Az első, gyakorlatban régóta fennálló kivétel, a közösen perlés előnyeiből származik.
Néhány esetben a bíróságok a méltányosságra alapozva megengedik azon félnek, aki védeni
vagy visszaszerezni próbálja a jogtárgyat a többiek érdekében, hogy költségeit finanszírozza az
ügyvédi díjakat is beleértve. E méltányosságon alapuló koncepció szerint tehát, hogyha egy
csoport pernyertessége esetén, a csoport javára megítélnek egy bizonyos összeget, a csoportot
kialakító ügyvédek, felek jogosultak a közösségnek megítélt alapból (common fund) kielégítést
keresni az indokolt peres költségekre, beleértve az ügyvédi költségeket is. 30 31 A Rule 23 tehát
az ún. common fund doktrínára épül, mely értelmében, ha valaki saját erőfeszítéseivel mások
számára megtérítést ér el azok, akik az erőfeszítés előnyeiből részesülnek, hozzá kell, hogy
járuljanak a felmerült költségekhez. 32
III.5. A class action kritikája
A class action szabályozásának és a köré kiépült joggyakorlatnak rövid ismertetését és a
kontinentális és angolszász jogrendszer közti szakadékot érzékeltető lényegi pontok kiemelését
követően a modell előnyeit és hátrányait is górcső alá vettem.
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Gyorsaság, költségcsökkentés, egyszerűség: ez a három fő előny a gyakorlatias szabályozásnak,
leginkább a class actionre szakosodott ügyvédek munkájának és a kedvező költségviselési
szabályoknak köszönhető. Az ügyvédek motiváltak, hiszen pernyertesség esetén kapnak
sikerdíjat, érdekük a per minél hamarabbi befejezése, mely magas szakmai tudásuknak
köszönhetően a legtöbb esetben bekövetkezik. 33
A class action legfőbb előnye, és az opt-out modell főszabály szerinti alkalmazása mellett
egyben a legnagyobb ellentéte a kontinentális jogrendszerek csoportos pertársaságaival
szemben, a perlési kedvet és a csoportos perlés hatékonyságát elősegítő kedvező költségviselési
szabályok. Röviden: a költségeket az adott ügy képviseletét ellátó ügyvédek állják. Emellett a
class action erőt ad a felpereseknek mentálisan azzal, hogy nagyszámú felperes együtt indítja a
keresetet, így nő a perlekedési kedv. Továbbá a class action lehetővé teszi a felpereseknek, hogy
bíróság elé álljanak akkor is, ha minimális mértékű polgári jogi igénnyel bírnak. Végül a
felpereseket képviselő ügyvédi irodák azt a fontos célt is szolgálják, hogy a kormányt segítsék
abban, hogy megakadályozza a nagyvállalatok jogellenes viselkedését. 34
Az amerikai alapmodell esetében is beszélhetünk hátrányos vonásokról is. Egyes szakértők
szerint mivel az Államokban a döntést esküdtek és bírák hozzák, ezért az összetétel jellege miatt
sokszor előfordul, hogy egy-egy bíróság mindig a kérelmezők javára dönt, így értelemszerűen
a jogosultak előnybe részesítik ezeket a fórumokat az igényérvényesítéskor. Emellett, a bíróság
gyakran ítél meg magas összegű, büntető jellegű kártérítést, ami kiegészíti a kompenzációs célú
kártérítést.
Továbbá mivel az ügyvédek díjazása egy általános járulékos rendszeren alapszik, ezért maguk
is lehetnek kérelmezők, hozzájárulhatnak a kérelem eredményéhez. Ezek után gyakori, hogy a
per végére a tényleges kérelmezők alacsony összegű kártérítésben részesülnek. Gyakorta
nehézségekbe ütközik a csoport megalakítása is, hiszen typicality követelményének
fennállásának bizonyítása nehézkes. Problémákat vet fel a reprezentatív felek személyének
megállapítása, személyükben történő megegyezési is. 35 Végül kiemelendő, hogy a class action
egy bizonytalan „üzletág”: az esküdtszékek döntésére, a precedensjogra épülnek a perjogi
eszközök alaptételei. 36
Kritikus pont lehet az ún. principal-agent probléma, mely a reprezentatív fél vagy a jogi
képviselő visszaélésszerű magatartásával kapcsolatos. Gyakran előfordul, hogy nevezett
személyek díjazása eltúlzott, vagy kizárólag saját érdekeiket veszik figyelembe az egyezség
megkötésekor.
Megemlítendő az ún. potyautas-probléma, mely a csoportban érvényesíteni kívánt követelések
kisebb különbségeiből adódik. Azonban a kevésbé megalapozott érdekek képviselői profitálnak
abból, hogy a jól megalapozott követelések növelik a csoport összesített követelésének súlyát.
Így a megalapozott követeléssel rendelkező csoporttagok kilépnek a csoportból. 37

TÁRCZY Edit Zsuzsanna, Class action az Európai Unióban és Magyarországon, Sectio Juridica et Politica,
Miskolc, Tomus XXVIII., 2010, 510.
34
MELNICK, Katie, In Defense of a Class Action Lawsuit: An Examination of the Implicit Advantages and a
Response to Common Criticism, Saint John’s Journal of Legal Commentary, Winter 2008, 9-10.
35
TÁRCZY Edit Zsuzsanna, Class action – megújulási lehetőség? Fogyasztóvédelmi Szemle, 2010. 4. szám, 40-41.
36
A csoportos igényérvényesítés perspektívái a magyar jogban – Beszámoló a Polgári Eljárásjogászok Klubjának
rendezvényéről
(http://www.jogiforum.hu/hirek/23819) (2011. november 10.)
37
NAGY [2010] i.m. 108-109.
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IV. Az Európai Bizottság ajánlása
2013. június 11. napján kiadott ajánlásában az Európai Bizottság választ adott az általam
vizsgált kérdéskör magvára. A dokumentumban az igazságszolgáltatáshoz való tényleges
hozzáférés biztosítása érdekében kollektív jogorvoslati mechanizmusok kialakítását ajánlja a
tagállamoknak a Bizottság, s kategorikusan elfordul az amerikai csoportperektől.
A Bizottság ajánlása felkéri a tagállamokat, hogy alakítsák ki a kollektív jogorvoslat nemzeti
rendszerét, és közös európai elveket határoz meg, amelyet ezeknek a rendszereknek tiszteletben
kell tartaniuk.
Az első elv szerint a tagállamoknak olyan kollektív jogorvoslati rendszert kell kialakítaniuk,
amely lehetővé teszi a magánszemélyek és szervek számára, hogy az uniós jog által biztosított
jogaik sérelme esetén a jogsértés megszüntetésére irányuló bírósági kereseteket indítsanak (ez
a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat), továbbá azt, hogy az ilyen jogsértések miatt
elszenvedett kárért kártérítést követeljenek (ez a kártérítésre irányuló jogorvoslat), amikor
ugyanazon jogellenes gyakorlat sok személynek okoz kárt.
A második elv alapján a tagállamoknak olyan kollektív jogorvoslati eljárásokat kell
biztosítaniuk, amelyek tisztességesek, méltányosak, gyorsak és nem járnak olyan
költségvonzattal, amely kizárná az eljárás igénybevételét.
A harmadik elv tanúsága szerint a kollektív jogorvoslati rendszereknek főszabályként a
részvétel kinyilvánításának elvén („opt-in”) kell alapulniuk, amelynek értelmében a felperes
pertársaságok a tagok közvetlenül kinyilvánított hozzájárulása révén jönnek létre.
Negyedszer a Bizottság fontos eljárási biztosítékokat javasol annak érdekében, hogy a kollektív
jogorvoslati rendszerekkel való visszaélés ne legyen kifizetődő. Így például ajánlatos, hogy a
tagállamok ne tegyék tehetővé a sikerdíjat, amely ösztönözheti a visszaéléseket. Emellett a
felpereseket képviselő szerveknek nonprofit jellegűeknek kell lenniük, annak biztosítása
érdekében, hogy e szervek a tömeges károkozással járó helyzet miatt kárt szenvedők érdekei
szerint járnak el. A visszaélésszerű pereskedés megelőzésének másik eszköze a büntető jellegű
kártérítés tilalma, mivel az ilyen kártérítés általában erősíti a keresetekhez fűződő gazdasági
érdekeket.
Ötödik elvként a kollektív perben a bíró számára kell biztosítani a központi szerepet; neki kell
gondoskodnia az ügy hatékony kezeléséről, és különös figyelmet kell fordítania az esetleges
visszaélések elkerülésére.
Végül az ajánlás ösztönzi az alternatív vitarendezési eljárást is, felszólítva arra, hogy e
lehetőséget megegyezéses alapon tegyék elérhetővé a felek számára.38
V. Összegzés
Megállapítható, hogy a klasszikus amerikai csoportos perlési modell hatékony működéséhez
megkívánt jogtörténeti, társadalmi és jogi környezet nem található meg hazánkban, így a class
action teljes recepciója minden bizonnyal nem volna hatékony.
Az angolszász common law és a kontinentális jogrendszerek elvi szintű eltérései nem oldhatóak
fel egy angolszász jogrendszerben hatékonyan működő perjogi eszköz hazánk jogrendszerébe
történő beépítésével. Az eljárásjogi szabályok többsége szervezethez kötött, nem szakítható ki
a nemzeti bírósági szervezetrendszer öleléséből. Továbbá a dogmatikai indokokon túl
kiemelendő, hogy egyes jogintézmények átvétele akár a magyar perjogi hagyományok
sérelmével is járhat (pl. hazánk és az Egyesült Államok viszonylatában: fegyveregyenlőség elve
és rendelkezési elv).
38 A Bizottság az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés biztosítása érdekében kollektív jogorvoslati
mechanizmusok kialakítását ajánlja a tagállamoknak
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_hu.htm) (2013. december 3.)
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A class action megismerése után belátható, hogy részben helytálló az a felvetés, mely szerint
az amerikai opt-out modell számos árnyoldalát ki lehetne küszöböli a kontinentális
jogrendszerekbe történő beültetésével. Ez a nézet a jogintézmény hátrányait nem magával a
class actionnel, hanem az amerikai jog más szabályaival (pl. költségviselés, büntető kártérítés),
és az amerikai jog más általános jellemzőivel azonosítja. Egyes problémák (pl. esküdtszék,
precedensjog miatti bizonytalanság) nyilván nem merülnének föl hazánkban, azonban a
jelenlegi perköltségi szabályok megakadályozzák a jogintézmény hazai jogunkban történő
hatékony alkalmazását. Az opt-out modell hatékony alkalmazásához összehasonlítói jogi
vizsgálatokra, kutatásokra lenne szükség, mielőtt esetlegesen (!) a költségvetési szabályok
megváltoztatásra kerülnének. Azonban kétséges, hogy a „vesztes fizet” alapelvével
eredményesen szembe mehetne jogrendszerünk.
Annak ellenére, hogy vitathatatlan, hogy a class actionnek számos árnyoldala van, az amerikai
modell költségekkel kapcsolatos igen kedvező oldala, hatékony szabályozása és gyakorlata,
arra ad okot, hogy elgondolkozzunk a jogintézmény hazai bevezetésén.
A class action modell vizsgálata azonban számos olyan perjogi megoldásra rámutatott, melynek
alkalmazását érdemes megfontolni, továbbá melyek alkalmazását érdemes kikerülni egy
egyedi, hazánk jogtörténeti, jogszociológiai környezetébe és sajátos jogpolitikai céljainkat
megvalósítani kívánó jogrendszerébe beépítendő hatékony kollektív igényérvényesítési
mechanizmus kialakítása során. Mi sem bizonyíthatja ezt jobban, mint az a tény, hogy az
amerikai szabályozás eredményességének kulcsa is főként a szabályozást kiegészítő
joggyakorlatban és a részletszabályokban rejlik.
Így hát egy olyan szabályozásra van igény, mely a magyarországi viszonyokra könnyen és
egyszerűen alkalmazható. Az angolszász jogrendszerek nem minden eleme illeszkedne
megfelelően a hazai szabályozási környezetbe, a jogintézmény csak akkor válthatja be a hozzá
fűzött reményeket, ha „europaizálása” megfelelően sikerül, s ehhez nyújt nagy segítséget az
Európai Bizottság ismertetett ajánlása is. 39
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Bodó László: Konszernjogi felelősség az új Ptk.-ban
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Fézer Tamás egyetemi docens
Bevezető gondolatok
Jelen tanulmány témája - noha a szerző tisztában van azzal a ténnyel, hogy számos
felelősségalakzat a konszernkapcsolatokban speciálisan felvetülhet - terjedelmi korlátok miatt
most elsősorban azon tényállások bemutatására szorítkozik, melyek az uralkodó tag (illetve a
minősített befolyást szerző tag) korlátozott felelősségének áttörését biztosítják az új Ptk. szerint.
Össze kívánom vetni a hatályos Gt. és az új Ptk. által kialakított rendszert. Ám az
összehasonlítás nem öncélú - azt egy szélesebb kontextusba illesztem: arra a kérdésre kívánok
választ adni, hogy a szerződéses konszern létrehozatalával elérni kívánt jogalkotói célkitűzés
az új szabályozás függvényében mennyiben tűnik elérhetőnek, hatékonyabbnak látszik-e az új
Ptk. konszernjogi szabályozása a 2006-os jogalkotói idea megvalósítására.
Lévén az elismert vállalatcsoport megteremtésével a konszernjog centrális középpontjába az
uralmi szerződésen alapuló szerződéses konszern került. A jogalkotó célja az volt, hogy egy
olyan alternatívát teremtsen a szabályozásra érdemes konszernkapcsolatok számára, amely
képes olyan (valós) előnyöket nyújtani a vállalatcsoportok számára, hogy azoknak érdemesebb
legyen "felfedni" magukat, mintsem hogy a maguk ténylegességében legitimálja őket csupán a
törvény. A jogalkotó célkitűzése tehát, hogy az általa kialakított mederbe terelje a szabályozásra
érdemes konszernkapcsolatokat. A szabályozás egészét tekintve ennek elsődleges eszköze az
ösztönzés volt, mely az elismert vállalatcsoport konstrukciójában testesült meg elsősorban.
A tanulmány összességében teleologikus szemmel vizsgálja az új Ptk. vonatkozó változásait, s
ennek érdekében a következő címben röviden bemutatom a hatályos Gt. felelősség-átviteli
szabályozását, továbbá azt, hogy ez mennyiben járult hozzá a jogalkotói elképzelés
megvalósításához. Ezt követően az új Ptk. változásait mutatom be ugyanezen összefüggésben.
Mindezeket megelőzően azonban az intézményes felelősség-átvitelt, mint elméleti kategóriát
kívánom bemutatni röviden.
Az intézményes felelősség-átvitel
A klasszikus magánjogi dogmatikán alapuló hagyományos társasági jogban a jogi személy
egyik legfontosabb ismérve, hogy saját vagyonával felel a hitelezők felé. A jogi személy - mint
fikció - tagjaitól elkülönült jogalanyisággal bír és "leplet" húz a tagok magánvagyona elé, lévén
a jogi személy tagjai a hitelezőkkel szemben felelősséggel nem tartoznak.
A modern társasági jogban azonban ez a tétel legfeljebb főszabályként érvényesülhet:
amennyiben a tag a társaság elkülönült jogi személyiségével (csalárd módon) visszaél, úgy a
jog a hitelezők védelme érdekében a magánjogi felelősség útját (részben vagy egészben)
megnyitja a tag felé is. A modern társasági jogokban a jogalkotás feladata (és nem a
jogalkalmazásé), hogy a joggal való visszaélés lehetséges megnyilvánulási eseteit
tényállásokba öntve átszúrja a tagokat védő leplet.1 A kérdés már csak az, hogy hol szab a jog
határt a felelősség útjának a modern társasági jogban. 2
Könnyű belátni, hogy a konszernkapcsolatokban "természetszerűen" meghúzódik a joggal való
visszaélés lehetősége az uralkodó tag számára, hiszen az uralkodó tag a befolyás révén saját
A jogalkalmazó bíróság elviekben a joggal való visszaélés elvéből, mint generálklauzula is megállapíthatná adott
esetben a tag felelősségét, azonban ez csak rendkívüli méltánylást érdemlő és kivételes esetben tartom
szerencsésnek alkalmazni a jogbiztonság érdekében.
2
TÖRÖK Tamás: Szerződésen kívüli károkozás szervezeti vetülete: az intézményes felelősségátvitel, Gazdaság és
Jog, 2013. (21. évf.) 6. szám, 14-15.
1
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üzleti tevékenysége alá rendeli az ellenőrzött tag működését, ami szélsőséges esetben akár az
ellenőrzött tag kiürítésére is vezethetne, ha az uralkodó tag érdeke azt úgy kívánja 3. A
hagyományos társasági jog dogmatika alapján elképzelhetetlen, hogy a társaság érdeke egy
magasabb absztrakciós szinten ne egyezzen meg a tagok "kumulált" érdekével. Nem úgy a
konszernek esetében, ahol a érdekellentét fogalmi elem és a társasági jog csak arra törekszik,
hogy ezt keretek közzé zárja (pl. az uralmi szerződés által)4. Ezen keretek alkotják többek között
a konszernjog intézményes felelősség-átviteli szabályai, noha ezek elsősorban a hitelezőket
védik.5
Konszernjogi felelősség-átvitel a hatályos Gt. alapján
A hatályos Gt. a befolyásszerzésre vonatkozó általános szabályoknál meghatározza a minősített
befolyásszerzéshez kapcsolódó talán legfontosabb jogkövetkezményt, miszerint: "Ha az
ellenőrzött társaság jogutód nélkül megszüntetésre kerül, a minősített befolyásszerző korlátlan
felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését az
eljárás során az adós ellenőrzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezőinek a felszámolási
eljárás során, vagy a társaság jogutód nélküli megszűnését követően, törvényben
meghatározott határidőn belül benyújtott keresete alapján a bíróság – az adós társaság felé
érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – megállapítja a minősített
befolyásszerző korlátlan és teljes felelősségét." [Gt. 54.§ (2) - ezzel együtt a Csődeljárásról és
felszámolási eljárásról szóló 1993. évi IL. tv (továbbiakban: Cstv.) 63.§ (2)].
Ez a szabály valójában közvetlenül a hitelezőket védi ugyan, azonban kétségtelenül arra kívánja
szorítani a minősített befolyásszerző tagot, hogy a társaság (más összefüggésben: ellenőrzött
tag) likvid működését (és mint így magát a létét) biztosítsa. A tényállásban az okozatosságon
van a hangsúly, azonban kétségtelen, hogy a "hátrányos" üzletpolitika meghatározást körüllengi
- Nochta Tibor szavaival élve - a "vétkesség lehelete". 6 Továbbá mindig az ellenőrzött társaság
szemszögéből kell megítélni, hogy a minősített befolyásszerző tag üzletpolitikája hátrányos
volt-e.7 Azaz kétség kívül megállapítható a minősített befolyással rendelkező tag felelőssége,
ha az ellenőrzött társaság felszámolásához vezető veszteséget az uralkodó tag szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartása okozta, miközben az uralkodó tag ugyanazon üzleti döntés(ek)
folytán kizárólag gyarapodott.8 Az uralkodó tag felelősségén az sem változtat, ha magatartás
mulasztásban mutatkozik meg, azaz a társaság fizetésképtelenségéhez vezető folyamatokba bár a lehetőség meglett volna rá - nem avatkozik és ily módon él vissza felelősségének
hiányával.9 Ugyanakkor nem lehet kényszeríteni az uralkodó tagot arra sem, hogy egy
veszteségessé vált gazdasági egységet az üzleti racionalitásnak ellentmondva hosszútávon
"életben tartson", így ha a fizetésképtelenséget objektív gazdasági folyamatok okozzák,
menetsül a minősített befolyást szerző tag a felelősség alól a LB 2004.1038. számú határozata
alapján. Összességében a domináns tagot csak az elhibázott üzleti döntés (ideértve a nem tevés
esetét is) miatt keletkezett veszteség miatt terheli felelősség.
KORSÓS Antal: Az intézményes felelősségátvitel problémája a társasági jogban, Gazdaság és Jog, 1999. (7. évf.)
5. szám, 8-9.
4
DARÁZS Lénárd: Az elismert vállalatcsoport uralmi szerződése, Jogtudományi Közlöny, 2009. (64.évf.) 3. szám,
117-119.
5
A konszernkonfliktus az oka annak is, hogy a konszernjog idegenül hat a hagyományos társasági jogi dogmatikán
alapuló kódexekben
6
NOCHTA Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2005., 100.
7
BREHÓSZKI MÁRTA: Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősségáttörés hazánkban és a "lepelátszúrás" doktrínája az Amerikai Egyesült Államokban, PhD-értekezés, PPKE
Budapest, 2009., 63-64.
8
NOCHTA i.m. 98.
9
TÖRÖK i.m. 19.
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Megjegyzést érdemel, hogy egyes szerzők szerint már a normavilágosság alkotmányos
követelményét sérti, hogy a "tartósan hátrányos üzletpolitika" fogalmát a Gt. nem definiálja,
ezért azt a gyakorlat kénytelen tartalommal megtölteni.10 E téren mai napig a Kúria (akkor még:
Legfelsőbb Bíróság) előző bekezdésben említett határozatában foglalt megállapításokat veszik
alapul a bíróságok.
Az elismert vállalatcsoport szabályai között nem találunk az intézményes felelősség-átvitelre
szabályt, éppen ellenkezőleg: a jogalkotó a szerződéses konszernt azzal kívánja az alanyok
számára valós alternatívává tenni, hogy megteremti a felek számára a lehetőséget, hogy az
uralmi szerződéssel félretolják a minősített befolyásszerzésre vonatkozó jogkövetkezményeket,
így az 54.§ (2) bekezdésében foglalt felelősség-átviteli szabályt is.
Ugyanakkor az elismert vállalatcsoportban meghatározott szabályozásra érdemes
konszernkapcsolatok [Gt. 55.§ (1)] csak részbeni átfedést mutatnak az általános konszernjogi
tényállással [Gt. 52.§ (1)], hiszen utóbbi szabályok csak a minősített befolyásszerzőre
vonatkoznak, míg előbbi a számviteli törvényre hivatkozik [a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 3.§(2) bek. 1-3., 6. pont], s adott esetben már a többségi
befolyásra is kiterjedhet. Ezért első megközelítésben a szerződéses konszern csak a "közös
metszetben" lévő konszernkapcsolatoknak nyújt valós alternatívát. A két tényállás közötti "űrt"
a faktikus konszern tölti fel: a jogalkotó a vállalatcsoportot (meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén, melyek közül az időtényező - legalább 3 év - most kiemelendő) a maga
ténylegességében is legitimálja, azzal, hogy ha az uralkodó tag nem biztosítja a
vállalatcsoportban való tényleges együttműködést (azaz az előnyök és hátrányok
kiegyensúlyozott megosztását), úgy szankcióként az általános konszernjog tényállás szigorú
felelősség-átviteli szabályát hívja fel jogkövetkezményként [Gt. 64.§(2)]. Bár ez a szakasz is a
hitelezővédelmet hivatott biztosítani, itt erősebben érződik (a rendszertani elhelyezésből) a
felelősség-átviteli szabályok ellenőrzött tag érdekeit védő funkciója.
Úgy gondolom, a felelősség-átviteli szabályokon keresztül jól érződik a jogalkotói szándék,
hogy a legfőbb konszernjogi tényállássá a szerződéses konszern tegye - elsősorban az ösztönzés
által. Az ösztönzés eszköze pedig az, hogy olyan többletjogokat társít az elismert
vállalatcsoportban való működéshez, mely képes kompenzálni az uralmi szerződés
megkötéséből eredő hátrányokat.
A közgazdaságtani oldalról (és különösen Ronald H. Coase tranzakciós költségek tanából
levezetve11) ugyanis kimutatható, hogy ezen többletjogosultságok nélkül a vállalatok számára
az uralmi szerződés nem valós opció. Hiszen a tényleges vállalatcsoportban való működés
olcsóbb és kényelmesebb az uralkodó tag számára. Nincs szükség bonyolult és költséges eljárás
lefolytatására, és az uralmi szerződésben lefektetendő mechanizmus kiépítésére. Az uralmi
szerződéssel a jogalkotó által felkínált előnyök valójában az uralmi szerződés megkötésének
hiányában is elérhetőek. Így például az egyik legnagyobb előny, amit az uralmi szerződés kínál,
az az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek utasíthatósága az uralkodó tag által.12
Gazdaságszociológia tény ugyanakkor, hogy a tényleges befolyás miatt az ellenőrzött társaság
vezető tisztségviselői erre vonatkozó külön megállapodás hiányában is lojálisak lesznek az
uralkodó tag irányába.
Mindezek alapján a szerződéses konszerneket valós alternatívává azon törvény által biztosított
előnyök teszik, melyeket a vállalatcsoportok működésük ténye folytán nem tudnak elérni. Ilyen
10

TÖRÖK i.m. 19.
COASE, Ronald H.: A vállalat természete, In: PATKÓS Anna (szerk.): A vállalat, a piac és a jog, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
12
Megjegyzést érdemel, hogy a német 1965-ös részvénytörvény szerint ismert "uralmi szerződés"
(Beherrschungsvertrag) immanens eleme az utasításadási jog, de amennyiben az uralkodó tag például az
ellenőrzött társaság nyereség el kívánja vonni, úgy arra külön szerződést szükséges kötni
(Gewinnabführungsvertrag). Azaz a magyar jogrendszerbe való átültetést követően ez a jogintézmény eltérő
tartalommal bír a mintául vett némethez képest.
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előny lehet valamilyen kötelezettség (vagy hátrány) alól való mentesülés, amely mint faktikus
konszern őket terheli. A társasági jogon kívüli többi jogterület nem ad sok segítséget a
szerződéses konszern sikerének e tekintetben. Hiszen míg a Gt. főszabállyá igyekszik tenni az
elismert vállalatcsoportot, addig minden más jogterület a maguk ténylegességében mentesíti a
konszerneket egyes jogkövetkezmények alól (jó példa erre a versenyjog kartellszabályozása 13).
Így maradnak a társasági jogi jogkövetkezmények alóli mentesülés lehetőségei, és ezek között
emelkedik ki a felelősség-átviteli tényállás.
Intézményes felelősség-átvitel az új Ptk. konszernjogában
Az új Ptk. a miniszteri indokolás és általában a kommentárok alapján a hatályos Gt. által
megkezdett úton kíván tovább haladni. A szabályozásban látszólag nem történt
paradigmaváltás, a szerződéses konszernt helyezi továbbra is középpontba a jogalkotó és ahhoz
képest határozza meg a többi konszerntényállást. Általában véve nem tulajdonítanak döntő
jelentőséget annak sem, hogy bekerült egy új felelősség-átviteli tényállás az elismert
vállalatcsoport szabályai közzé, amely megfogalmazásában igen hasonló az általános
konszernjog felelősség-átvitel szabályához. Nem elhanyagolható azonban szerintem ez a
változás, ha a konszernekben rejlő belső törvényszerűségek és a bevezetésben jelzett jogalkotói
idea szempontjából vizsgáljuk a szabályozást. Noha szövegszerűen elsőre kevés változást
érzékelünk a konszernjogi szabályozásban és a paradigmaváltás valóban túlzó jelző is lenne,
annyit meg lehet kockáztatni, hogy egy súlyponteltolódás azért történt. Ebben nagy szerepe van
az új felelősség-átviteli szabálynak és a faktikus vállalatcsoport változó szabályozásának.
Az új Ptk. tehát két konszernjog felelősség-átviteli tényállást határoz meg. A hatályos Gt.
54.§(2) bekezdésének helyére a következő rendelkezés lép: "Ha a társaság jogutód nélkül
megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel
rendelkezett tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített
többséggel rendelkezett tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés
végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható."[3:324.§(3)]
A legszembetűnőbb eltérés, hogy a minősített többséggel rendelkező tag 'felelőssége' helyett a
'helytállási kötelezettségét' határozza meg a törvény. Az alapvető különbség abban rejlik, hogy
a felelősség a normaszegésnek a hátrányos jogkövetkezménye és mindig lehet alóla mentesülni
(még akkor is, ha objektív a felelősség). Ezzel szemben a helytállás olyan kötelezettség,
amelynek nincsen (nem kell, hogy legyen) kötelezettségszegési alapja, mert pusztán arról van
szó, hogy egy jogalany jogszabály vagy szerződéses vállalása alapján egy másik jogalany
magatartásáért vagy tartozásáért helytállni tartozik. Meglátásom szerint az új Ptk.-beli
megfogalmazás a kívánatos, mert nem csak terminológiailag tisztább és jobban megfelel a
jogalkotó eredeti célkitűzésének, hanem a kialakult bírói gyakorlatnak is megfeleltethetőbb. A
további különbségek szerintem elhanyagolhatóak a téma szempontjából: kikerült a "tartós"
jelző a hátrányos üzletpolitika elől, amivel csak hangsúlyosabbá válik, hogy akár egy hibás
üzleti döntés is megalapozza a felelősségét. Kikerültek az eljárási jellegű kritériumok, így az is,
hogy a hitelező keresete alapján állapíthatja meg a bíróság a felelősséget, ugyanakkor ez
továbbra is hitelezővédelmi szabály.
Áttérve az elismert vállalatcsoport szabályozására, először meg kell jegyezni, hogy a jogalkotó
nyomatékosítja a szerződéses konszern egyik legnagyobb előnyét ("A nyilvántartásba való
Így a kartelltilalom ésszerű törvényi mentesítése, hogy egymástól nem független vállalkozások mentesülnek a
hátrányos jogkövetkezmények alól. Azonban a Tpvt. 11.§(1) bekezdése a vállalatcsoportot ténylegességében
mentesíti (bár autonóm fogalomrendszerrel [Tpvt. 15.§(1) (2)], de a Gt szerinti faktikus konszerneket is). De
megtehetné azt is, hogy megkívánja a mentesüléshez a vállalatcsoport jogot felhívó akaratát, azaz az uralmi
szerződést, amely egy társasági jogon kívüli ösztönző erő lenne a faktikus vállalatcsoportok számára arra nézve,
hogy "felfedjék előre" magukat.
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bejegyzést követően a vállalatcsoportra és a vállalatcsoport tagjaira nem alkalmazhatók a
minősített többséggel rendelkező tagokra vonatkozó rendelkezések" [3:53.§]), majd megalkot
egy új intézményes felelősség-átviteli tényállást: "Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött
tagját felszámolják, az uralkodó tag a ki nem elégített hitelezők követeléseiért helytállni
tartozik. Mentesül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzött tag fizetésképtelensége
nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be." [3:59.§]
Mindamellett, hogy az új Ptk. terminológiai tisztasága itt megbomlik, 14 kérdés, hogy nem
negligálja-e ezzel a jogalkotó a szerződéses konszernekben rejlő egyik legjelentősebb ösztönző
erőt. Első látásra a válasz igenlő, mert amennyiben a szabályozás filozófiáján nem kíván a
jogalkotó változtatni, úgy komoly akadályokba ütközik az a szerep, amit a jogalkotó az elismert
vállalatcsoportnak szánt. Ráadásul az elismert vállalatcsoport eddig sem volt egyértelmű
sikertörténet.
Meglátásom szerint a jogalkotó az uralkodó tagot hátrányosabb helyzetbe hozta annál is, mintha
csak a minősített befolyásszerző felelősségére utalt volna vissza. Ha ez a valóságnak megfelel,
akkor az ösztönző erő egy jelentős összetevője elvész.
Ha összevetjük a két tényállást, akkor a legszembetűnőbb különbség abban áll, hogy 3:324.§
"hátrányos üzletpolitika", míg a 3:59.§ az "egységes üzletpolitika" kifejezést alkalmazza.
Kérdés, hogy mennyiben tér el egymástól a két fogalom, lévén egyiket sem definiálja a törvény.
Az elismert vállalatcsoportra legoptimálisabb értelmezés is csak annyit jelent szerintem, hogy
nincs számottevő különbség a kettő között.15 Alappal feltételezhetjük ugyanakkor, hogy a
jogalkotó szándékoltan használ eltérő kifejezéseket, sőt, ha a szabályozás belső logikájából és
a rendszertani értelmezésből kiindulunk, akkor az új tényállásnak kedvezőbbnek kellene lenni
annál, ami alól mentesül a vállalatcsoport (a konszernjelenség belső törvényeinek is ez felelne
meg). A fogalmak törvényi meghatározása nélkül és a szavak nyelvtani értelméből kiindulva
azonban igen nehéz ilyen értelmezési tartományt találni. Az egységes üzletpolitika fogalma az
elismert vállalatcsoport fogalmában jelenik meg, az egységes üzletpolitikát az uralmi
szerződésbe kell foglalniuk a feleknek. Az ellenőrzött tag működése során az egységes
üzletpolitika elsődlegességére tekintettel kell üzleti döntéseit meghoznia, ezzel lényegében az
egységes üzletpolitika meghatározza az ellenőrzött tag "maradék" gazdasági autonómiáját.
Ezek alapján, ha az ellenőrzött társaság az egységes üzletpolitika és az uralmi szerződés
megvalósítása érdekében lép fel, azonban kifejezett utasítás hiányában 16, de a (hibás üzleti)
döntés következményeként fizetésképtelen helyzetbe került, úgy szerintem elképzelhető olyan
értelmezés is, hogy a ki nem elégített hitelezői követelésekért az uralkodó tag annak ellenére
tartozik helytállási kötelezettséggel, hogy a hibás üzleti döntés meghozatalában sem
szándékosság, sem súlyos gondatlanság nem terheli, sőt nem is az uralkodó tag hozta azt. Itt
vizsgálni legfeljebb azt lehet, hogy a döntés objektíven alkalmas volt-e az egységes
üzletpolitika szolgálatára vagy sem. Összességében olyan értelmet is nyerhet, hogy bármilyen

Az új Ptk. következetesen elhatárolja egymástól a felelősség és helytállás elméleti kategóriáját, itt mégis úgy
fogalmaz, hogy "mentesül a helytállás alól", noha mentesülni fogalmilag a felelősség alól lehet. Terminológiailag
helyesen így hangzana: " Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodó tag a ki nem
elégített hitelezők követeléseiért helytállni tartozik, feltéve, hogy az ellenőrzött tag fizetésképtelensége a
vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt elő."
15
Eszerint: az uralmi szerződésben a felek nyilvánvalóan nem az ellenőrzött társaságra hátrányos üzletpolitikát
konzerválták, hanem azt hangsúlyozza, hogy felek különálló jogalanyok, de egységesen lépnek fel a piacon,
azonban a megvalósítás során az uralkodó tag hibás üzleti döntéseket hozott.
16
Ezt életszerűnek gondolom, főleg a vertikális konszernek esetében, hiszen ezek a vállalati evolúció során
pontosan azért jönnek létre, hogy az egyes gazdasági egységeknek relatív önállóságot adva szélesebb döntési
jogkört adjanak. Ez hatékonyabb mintha az egész vállalatkomplexumot központilag irányítanák, jelentősen
növelve a tranzakciós költségeket. A befolyás lényege itt az tehát, hogy a gazdasági egységet önmagától érdekelté
tegyék az anyavállalat érdekeinek megfelelő működésben.
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döntés - származzék az uralkodó tagtól vagy az ellenőrzöttől - mely az egységes üzletpolitika
megvalósítása érdekében születik, megalapozhatja az uralkodó tag felelősségét.
Úgy gondolom, hogy az "egységes üzletpolitika" (tovább) objektivizálja a "hátrányos
üzletpolitika" bírói gyakorlatban kialakult fogalmát és visszavezeti az uralmi szerződésre
(szinte az uralmi szerződés létének tényére!) az uralkodó tag helytállási kötelezettségét,
kikoptatja a "hátrányos" jelzőből levezethető vétkességet. Ha ilyen, vagy ehhez hasonló
értelmezést nyer az "egységes" üzletpolitika, az a szerződéses konszern "sikerét" alapvetően
befolyásolja.
Az uralkodó tag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenség nem az egységes
üzletpolitika folytán következett be. Eleve hátrányos az uralkodó tagra nézve, hogy vélelmet
kell megdöntenie (ellentétben a minősített befolyásszerzővel 17), másrészt nemcsak hogy azt kell
bizonyítania, hogy nem az ő üzleti döntése vezetett a felszámolásra, hanem, hogy ha az
ellenőrzött tag döntött, az nem az egységes üzletpolitika megvalósítása érdekében álló volt.
Egy ilyen értelmezés kétségessé teszi a jogalkotó azon vállalkozását, hogy az ösztönzéssel
terelje a szabályozásra érdemes konszernkapcsolatokat az elismert vállalatcsoport
öntőformájába.
Súlyponteltolódás a konszernjogban?
Elképzelhető azonban, hogy a jogalkotó többé nem is az ösztönzés eszközével akar a
továbbiakban elsősorban élni, hanem a kötelezés erejével, ami átvezet minket a faktikus
konszernek szabályozására az új Ptk.-ban.
Mint az a 3. címben rögzítésre került, a hatályos szabályozásban a faktikus konszern mintegy
űrt tölt be az általános konszernjogi szabályok és az elismert vállalatcsoport szabályai szerint
szabályozott konszernek között. Noha a szabálytömeg az elismert vállalatcsoporthoz képest
elenyészőnek tűnik (az új Ptk.-ban annál inkább), mégis a faktikus konszernnek fedik le a
gyakorlatban a legtöbb konszernkapcsolatot. A cél voltaképpen az lenne, minél több konszern
fedje fel magát önként ebből a "szürke zónából" és lépjen át az elismert vállalatcsoport által
lefedett térbe. A hatályos szabályozás legitimálja a maguk ténylegességében létező
konszerneket, de az általános konszernjogi felelősség-átvitel "rémével" fenyeget.[Gt. 64.§ (2)].
Az új Ptk. ezt elhagyja, de természetesen, ha a tényleges befolyás egyben minősített befolyást
jelent, úgy vonatkoznak rá az általános szabályok. Ez azonban egy kisebb keresztmetszet. A
tényleges vállalatcsoportokra azonban általánosan nem határoz meg felelősség-átviteli szabályt
és nem is utal vissza közvetlenül egy már meglévőre. Egy polgári jogban meglehetősen ritkán
alkalmazott eszközzel él [3:62.§ (1)]: kétoldali szerződéskötési kötelezettséget állapít meg az
uralkodó tag(ok) és az ellenőrzött tagok között az uralmi szerződés megkötésére, amelyet
bármelyik jogilag érdekelt fél kérhet a bíróságtól (akár hitelező, akár ellenőrzött társaság tagja).
Úgy gondolom ez egy új szabályozási szemléletet jelent, hiszen a jogalkotó eddig a célt - azaz,
hogy a szabályozásra érdemes konszernkapcsolatok főszabályává az elismert vállalatcsoport
váljék a valóságban - elsősorban az ösztönzés útján kívánta megvalósítani, azonban az új Ptk.ban az ösztönzés mellé fellép a kötelezés. Figyelemreméltó, hogy a jogalkotó ezt úgy éri el,
hogy szövegszerűen - és mennyiségileg - kevés változás figyelhető meg a normaanyagban. A
kötelező erő első pillantásra valóban hatékonynak tűnik a jogalkotói cél megvalósítására, ám
látványosan figyelmen kívül hagyja a konszernekben rejlő belső törvényszerűségeket. Az új
Ptk. nem ösztönzi jobban a szabályozásra érdemes konszernkapcsolatokat arra, hogy önként
felfedjék magukat, sőt, az új felelősség-átviteli tényállással pontosan ellenkező hatást ér el.
Elhagyja a faktikus konszerneknél az általános felelősség-átviteli tényállásra való utalást és
nem is határoz meg újat, ehelyett szerződéskötésre szorítja a feleket bármely jogilag érdekelt
Szerintem itt a minősített befolyásszerző felelősségét kellene az új tényálláshoz igazítani, hiszen irreális
bizonyítási terhet jelenthet a hitelezőnek a hátrányos üzletpolitika bizonyítása adott esetben
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fél kérelmére. Tekintettel arra, hogy az elismert vállalatcsoport konstrukciója eddig sem tudott
kellő ösztönző erőt kifejteni kérdés, hogy nem kötelezés fog-e dominálni ezentúl. Érdemes-e
fenntartani egy alapvetően az ösztönzés és a szerződéses szabadság pilléreire épített rezsimet
ilyen körülmények között.
Befejező gondolatok
Az elismert vállalatcsoport megalkotásánál maga a jogalkotó is tisztában volt a jogintézmény
kísérleti jellegével, és a gyakorlati tapasztalatok fényében kívánta újraszabályozni azt az új Ptk.ban, anélkül, hogy paradigmát váltott volna. A ténylegesen megvalósult szabályozás abban a
tekintetben koncepcionális változást nem eredményezett, hogy továbbra is az elismert
vállalatcsoportot tekinti a konszernkapcsolatok szabályozására érdemes legjobb intézménynek.
Azonban a módszer, amellyel ezt el kívánja érni az változott, még akkor is, ha a szabályanyag
szövegszerű összevetése alapján ez elsőre nem szembeötlő. A jogalkotó azért nem tulajdonít
jelentőséget a változásnak, mert valójában már az eredeti szabályozásban sem volt teljes
mértékig tisztában a szabályozás tárgyául szolgáló jelenség belső törvényszerűségeivel. Az új
szabályozás megtartja azt a rezsimet, amely az ösztönző erőn nyugodott, de továbbra se teszi
olyan valós alternatívává az elismert vállalatcsoportot, amelyet a konszernnek önként kellene
választania. Sőt, valójában e tekintetben - bár hitelezővédelmi indíttatásból - hátrányosabb a
szabályozás. A hangsúly azonban eltolódik a módszereket tekintve: az ösztönzés eszköze mellé
fellép a kötelezés.
A jogalkotói célkitűzés még így is megvalósulhat, a kérdés már csak az, hogy érdemes-e a
szerződéses szabadság látszatát fenntartani ilyen körülmények között, és nem lenne-e
célszerűbb az eddig elnyomott faktikus konszernt "főszabállyá" tenni. Ezzel minden tekintetben
közelebb kerülne egymáshoz a "(társasági)jogi" és "gazdasági" valóság.
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Gál István: A szellemi közös tulajdon jogelméleti alapjai
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Görög Márta egyetemi docens
Bevezetés
A több személy alkotó tevékenységének eredményeként megszülető közös szellemi termék
jelensége meglehetősen elterjedt a gyakorlati életben, ugyanakkor ennek átfogó jogtudományi
kimunkálásával és jogelméleti alapjainak lefektetésével még adós maradt a jogirodalom.
Napjainkban az innováció, a kutatás-fejlesztés korszakát éljük, ahol az egyes cégek igyekeznek
minél gyorsabban a jelenlegi technika állásához képest áttörő és jövedelmeztethető
megoldásokat kidolgozni. Az előbbi folyamat hatékony eszköze lehet, amennyiben több cég,
kutatócsoport, az elért eredményeiket, fejlesztéseiket egyesítve, közösen próbálja a hőn áhított
célt elérni.
„A szellemi alkotások, az intellektuális alkotóerő az a „kitörési pont”, ahol az egyén, valamely
alkotó közösség szellemi potenciálja megmutatkozik. Ezen szellemi potenciál alkalmas és
képes olyan innovatív megoldások kialakítására, melyek hatékonyan befolyásolhatják mind
jogosultjának, mind szűkebb és tágabb környezetének társadalmi, munkaerőpiaci gazdasági
helyzetét, rövidebb, illetve hosszabb távú stratégiáját.” 1 Utóbbi gondolat tömören és lényegre
törően kifejezi a szellemi tulajdon napjainkban kialakult társadalmi és gazdasági jelentőségét,
továbbá megjeleníti azt a mára elterjedt jelenséget is, hogy egy szellemi termék nem egyetlen
személy, hanem egy alkotó közösség munkájának eredménye is lehet. Az említett eredmények
vonatkozásában az ún. szellemi közös tulajdon esetével állunk szemben.
A fenti, elsősorban iparjogvédelmi szempontú megközelítés mellett azonban nem szabad
megfeledkeznünk a jogterület másik nagy szegmenséről, a szerzői jog és a körébe tartozó
alkotások számtalan válfajáról sem. A múltban és a jelenben egyaránt elterjedt jelenségnek
tekinthető, hogy több alkotó, a benne rejlő kreativitást egy közös műben egyesíti, kumulálva
annak művészi értékét. Utóbbi közös szellemi termék eredménye nem is inkább pénzben,
hanem maradandó, a kulturális örökség szerves részét képező értékben mérhető.
A tárgyi jogintézmény – annak elnevezése folytán – szükségképpen maga után vonzza a dologi
jog körében szabályozott és a jogelmélet által mára meglehetősen kimunkált „klasszikus” közös
tulajdon területén folytatott vizsgálódásokat.
Akár a klasszikus közös tulajdon, akár a szellemi közös tulajdon esetében a jogintézmény
körébe tartozó személyek egyfajta közösséget alkotnak, amely közösséget vagy a közösen
tulajdonolt dolog, vagy a közösen létrehozott szellemi termékhez fűződő jogosultságok és
kötelezettségek hálója tartja egyben. Ez adja az előbb említett intézmények speciális jellegét:
amennyiben többen gyakorolnak ugyanazon dolog/termék fölött jogosultságokat és több
személyt terhelnek kötelezettségek, mindenképpen szükséges a „közösségen” belüli döntési
mechanizmusok hatékony kidolgozása. Ennek lefektetésében kétségkívül fontos szerepet
játszik a szilárd jogszabályi környezet. A szellemi termékek sajátos jellegzetessége, hogy azok
megalkotása során még óriási segítséget jelentenek a munkában részt vevő személyek,
csoportok kreatív és építő ötletei, a feltételek tisztázatlansága esetén a felhasználás/hasznosítás
szakaszában azonban már kiütközhetnek a felek közötti, és addig lappangó ellentétek.
A szellemi közös tulajdon fogalmának átfogó használatát az eddigiek során meglehetősen
mellőzték a vonatkozó jogirodalmi munkák és az erre a témára irányuló, összefoglaló művel
sem találkozunk. Az előbbieken túl a „szellemi tulajdonjog” kifejezés használata a szellemi
termékeket átfogó jogterület megnevezéseként mind a jogirodalmi nyelvhasználatban, mind a
gyakorlati jogi életben egyre inkább elterjedőben van, felváltva a hatályos Polgári
GÖRÖG Márta: A know-how jogi védelmének alapvető kérdései, HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Szeged,
2012., 9.
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Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) által megjelölt „szellemi alkotások joga” terminus
technicust. Az előbb felsorolt tények és tendenciák mindenképpen megalapozzák a szellemi
közös tulajdon területén folytatott vizsgálódásokat.
Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy a klasszikus közös tulajdon intézményének,
majd a szellemi közös tulajdon és a klasszikus közös tulajdon dogmatikai kapcsolatának
feltárásán keresztül megragadjuk a szellemi közös tulajdon elméleti alapjait és a területet
rendező jogszabályi rendelkezéseket. Utóbbi dogmatikai kapcsolat megfejtése a szellemi
tulajdon kifejezés létjogosultsága és a szellemi alkotás, mint a tulajdonjog tárgya részkérdések
kibontását vonja maga után.
1. A klasszikus közös tulajdon jogi alapvetései
1.1. Hatályos szabályozás és dogmatikai háttér
A szellemi közös tulajdont illető bármi nemű további vizsgálódást megelőzően első körben a
klasszikus közös tulajdon intézményére vonatkozó szabályokat kell górcső alá vennünk. A
közös tulajdon a polgári jog egyik dogmatikailag kidolgozott intézményének tekinthető, s ilyen
módon – a szükséges elméleti kérdések tisztázását követően – megfelelő alapot adhat a szellemi
közös tulajdon területén végzett további vizsgálódásnak.
A gyakorlati életben nem egyszer találkozunk olyan esettel, amikor egy dolog egy időben több
személy tulajdonában van. A tulajdonjog teljességéből következik, hogy egy dolgon egyszerre
csak egy tulajdonjog állhat fenn, így ha ez a tulajdonjog több személy között oszlik meg, közös
tulajdonról beszélünk.2
Már a római jog is ismerte a közös tulajdon (condominium) fogalmát, amelynek szabályozása,
az intézmény fő vonalait tekintve, nem sokat változott az évszázadok során. A források
egyöntetű tanulsága szerint a római jog a közös tulajdont akként fogta fel, hogy mindegyik
tulajdonostárs az egész dolognak a tulajdonosa az őt megillető tulajdoni rész erejéig (pro parte,
pro indivisio). Ennek alapján a dolog nincsen megosztva a társak között, hanem csak a jog,
amely megosztás csak eszmeileg (pro intellectu) lehetséges. 3 Az alábbiakban látni fogjuk, hogy
az intézmény római jog által lefektetett dogmatikai alapjai megegyeznek a jelenlegi
szabályozással.
Az intézmény hatályos szabályozását a Ptk. „A tulajdonjog” című Harmadik részén belül, „A
közös tulajdon” elnevezésű XII. fejezetében találjuk meg. A közös tulajdon (avagy
tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon
meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg4. A közös tulajdon a
tulajdonosok között egy különleges közösséget hoz létre, amely közösség bizonyos felfogásban
az első lépést jelenti a társaságok – értve ezalatt a Ptk. által szabályozott polgári jogi társaságot 5
és a Gt.6 által szabályozott gazdasági társaságot – felé.7 A három jogintézményt illetően
azonban mindenképpen szükséges a bizonyos szempontok mentén történő elhatárolás.
Az első elhatárolási szempontnak az tekinthető, hogy a jogintézményt alkotó személyek
létrehoznak-e egy elkülönült, önálló jogalanyt, vagy sem. Kijelenthetjük, hogy míg a gazdasági
társaságot alkotó tagok, a társaság alapításával egy elkülönült, önálló jogi személyiséggel

MOLNÁR Imre: Dologi jog, In: Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog, Leges Szeged, Szeged, 2004, 181.
MOLNÁR i.m. 181.
4
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 139. § (1) bek.
5
PTK. 568-578/A. §.
6
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.).
7
MENYHÁRD Attila: Dologi Jog, Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 367.
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rendelkező jogalanyt hoznak létre,8 addig ez a polgári jogi társaságot alkotó tagokról és a
tulajdonostársak közösségéről nem mondható el.
Véleményem szerint további elhatárolási ismérv, hogy míg a közös tulajdon teremtette
közösség létrejöhet a felek akaratától független jogi tény folytán (pl.: öröklés), addig a
gazdasági és a polgári jogi társaságban való tagsághoz a törvényben, a társaságot létrehozó
szerződésben foglalt feltételek teljesítésén túl mindenképpen a tag akarata is szükséges. Ezt
támasztja alá, amikor a Gt. úgy fogalmaz: „A gazdasági társaság alapításához társasági
szerződés megkötése, részvénytársaság esetében alapszabály, egyszemélyes gazdasági
társaságnál alapító okirat elfogadása szükséges. (…) A társasági szerződést valamennyi tagnak
(alapítónak) alá kell írnia.”9 A Ptk. ezzel összhangban a polgári jogi társaság esetében akként
rendelkezik, hogy a társaság létrehozásához társasági szerződés megkötése szükséges. 10
A klasszikus egyéni tulajdonnal szemben, amikor is egyetlen dolog, egyetlen tulajdonos
tulajdonában áll, közös tulajdon esetében a dolgon fennálló tulajdonjog több személy között
oszlik meg meghatározott eszmei hányadok arányában. A kulcsmozzanatnak az tekinthető,
hogy nem a dolog, hanem a dolgon fennálló tulajdonjog oszlik meg a tulajdonostársak között. 11
Az eszmei hányadrész annyit jelent, hogy a tulajdonostársak joga egynemű, tehát minden
tulajdonostárs rendelkezik a tulajdonjog mindhárom részjogosultságával, azaz a birtoklás, a
használat és a rendelkezés jogával, de csak meghatározott hányad erejéig. 12
Az egyes tulajdonostársak eszmei hányadának meghatározása tört számmal és nem ún.
viszonyszámmal (százalékban) történik, amely ugyancsak hangsúlyozza azt a tényt, hogy a
dolog egységes marad és csak a rajta fennálló tulajdonjog oszlik meg. 13 Az ingatlanon fennálló
közös tulajdon esetében az ingatlan-nyilvántartási szabályok külön ki is emelik, hogy a közös
tulajdont az egészhez viszonyított hányad feltüntetésével, törtszámmal kell nyilvántartani. 14
A közös tulajdon esetében tulajdonképpen mindegyik tulajdonostárs tulajdonjoga a többi
tulajdonostárs jogára tekintettel korlátozott. Bármely tulajdonostárs jogait csak a többi
tulajdonostárs jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelme nélkül
gyakorolhatja.15 Az egyes tulajdonostársak tulajdoni hányadának mértékét a szerzés jogcíméül
szolgáló szerződés, vagy más jogügylet, törvényi rendelkezés, illetőleg általában a felek
megállapodása határozza meg.16 Kétség esetén azonban a tulajdonostársak tulajdoni hányada
egyenlő.17 Utóbbi esetben egy vélelmet állít a jogalkotó, amely vélelemmel a későbbiekben a
szellemi közös tulajdon esetében még több helyen találkozunk. A vélelem megdönthető, tehát
amennyiben bármelyik tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadának mértékével nem ért egyet,
kérheti a bíróságtól a tulajdoni hányadok eltérő megállapítását. Utóbbi lehetőség az egyéb
érdekelt (pl.: haszonélvező) részére is fennáll. A bíróság a körülmények mérlegelésével
azonban csak valamennyi érdekelt (de legalább valamennyi tulajdonos) perben állása mellett
határozhat.18
A közös tulajdon keletkezése nagy részben megegyezik a klasszikus tulajdon keletkezésével,
annyi lényeges különbséggel, hogy a jogosulti pozícióba egy személy helyett több kerül. 19 A
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közös tulajdon létrejötte alapulhat a felek akaratán, a törvény rendelkezésén vagy a felektől
független jogi tényen (pl.: öröklés).20 Itt ismételten érdemes megemlíteni azt a korábban már
kiemelt elhatárolást, hogy a közös tulajdon – ellentétben a gazdasági vagy a polgári jogi
társaság teremtette jogközösséggel – a felek akaratától függetlenül is létrejöhet.
Tekintettel arra, hogy a tulajdonostársak – a korábban kifejtettek alapján – egyfajta közösséget
alkotnak, a közös tulajdon intézményében különös jelentőséggel bír, a közösségen belüli
döntési mechanizmusok kereteinek jogszabályi lefektetése, így különösen az egyes
tulajdonostársak belső – azaz egymással szembeni – és a külső – azaz a harmadik személyekkel
szembeni jogviszonya rendezésének szabályai. A hatályos Ptk. és a hozzá kapcsolódó bírói
gyakorlat a közös dolog birtoklása és használata, a közös dolog hasznainak szedése és
hasznosítása, továbbá a közös dologgal járó terhek és a kárveszély viselése területén részletesen
kidolgozta a tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyának részletszabályait.
A részletekbe menő ismertetés mellőzésével kiemelendő, hogy a tulajdonostársaknak a közös
dolgot érintő birtoklás és használat kérdésében meg kell egyezniük, tekintettel arra, hogy ezen
jogosultságok közöttük nincsenek megosztva, így bármelyikük egyformán élhet velük. A
birtoklás és a használat kérdésében tehát a felek megállapodása lesz az irányadó, amely
megállapodás nincs megfelelő alakszerűséghez kötve: történhet akár ráutaló magatartással, de
a gyakorlatban jellemző a felek ilyen irányú szerződése, amely lehet szóbeli vagy írásbeli is. 21
Dogmatikai szempontból a tulajdonostársak belső viszonyait rendező szerződése egy sajátos
dologi (közös tulajdoni) jellegű kötelemnek tekinthető.22
A fenti, tulajdonostársak között létrejövő megállapodások tartalmát a felek, a szerződéskötési
szabadság elve alapján, szabadon állapíthatják meg, amely során a birtoklást és használatot
egymás között térben és/vagy időben megosztják. 23 A felek a használat megosztásánál
követhetik az őket megillető tulajdoni hányadokat, de attól el is térhetnek. Utóbbi esetben a
tulajdonostársaknak az őt megilletőnél többet használó tulajdonostárs részére történő
többlethasználat ellenértékéről (többlethasználati díj) vagy annak ingyenességéről (szívességi
használat) is rendelkezni kell.24 Ugyanakkor mindenképpen fontos kiemelni, hogy a birtoklás
és használat megállapodás révén történő megosztása sosem jelenti egyben a közös dolog
tényleges megosztását.
A tulajdonostársak külső jogviszonya a tulajdonjoggal való rendelkezés és a tulajdonjog
védelme területeit foglalja magában. A hatályos szabályozás alapján saját tulajdoni hányadával
bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet és ennek korlátot csak a többi tulajdonostárs
elővásárlási, előbérleti, továbbá előhaszonbérleti joga teremt. 25 A védelmet illetően a törvény
kimondja, hogy annak érdekében bármely tulajdonostárs önállóan is felléphet.26
1.2. A klasszikus közös tulajdon szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben
Tekintettel arra, hogy 2014. március 15. napjával hatályba lép az új Polgári Törvénykönyv, 27
érdemes megvizsgálnunk, hogyan alakul a közös tulajdon szabályozása az új kódex keretei
között. Rögtön az elején érdemes lefektetni, hogy jelen tanulmánynak nem célja a hatályos és
az új Ptk. teremtette szabályozási környezet részletekbe menő összehasonlítása, csupán a
jogintézmény alapjait érintő lényegi változásokra kívánja ráirányítani a figyelmet.
20
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A közös tulajdon jövőbeli szabályozását a törvénykönyv Dologi jog elnevezésű V. Könyve és
azon belül a „Közös tulajdon és társasház” megnevezésű VI. Címe tartalmazza. Amennyiben
áttekintjük az új kódex adta szabályozási környezetet, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a
jogintézmény lényegi magvát érintő, koncepciózus változás nem történt a szabályozásban. A
közös tulajdon fogalmát, továbbá a tulajdonostársak belső viszonyát érintően nem találunk
tartalmi módosítást és csupán a tulajdonostársak közös dolgot érintő határozathozatalának
szabályozásában jelennek meg apróbb változtatások.28
A tulajdonostársak külső jogviszonyát érintően a tulajdoni hányaddal kapcsolatos rendelkezési
jog és a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos elővásárlási, előbérleti, előhaszonbérleti jogának
szabályozása területén jelenik meg a legtöbb módosítás. Az új törvény többek között
rendelkezik az ingatlan-nyilvántartáson kívüli résztulajdonosok esetén az elővásárlási,
előbérleti és előhaszonbérleti jog gyakorlásáról, továbbá a végrehajtási árverés során is lehetővé
teszi a tulajdonostárs elővásárlási jogának gyakorlását. 29
A közös tulajdon megszüntetését illetően – többek között az alkalmatlan időben történő
megszüntetés vagy a megfelelő ellenérték, ill. legkisebb vételár bírósági meghatározása
szabályozásának kivételével – sem találunk az új kódexben lényegi változtatást.30
2. A klasszikus közös tulajdon és a szellemi közös tulajdon dogmatikai kapcsolata
2.1. A szellemi tulajdon kialakulása és főbb jellemzői
Ahhoz, hogy a szellemi közös tulajdonjog területe és a klasszikus közös tulajdonjog intézménye
közötti dogmatikai kapcsolatot feltárjuk, első körben meg kell vizsgálnunk azt, hogy a szellemi
alkotások esetében mi alapozza meg a címben is szereplő „szellemi közös tulajdon”,
pontosabban a „szellemi tulajdon” elnevezés használatát. A kérdés tehát az, hogy mi a
különbség a „szellemi alkotás” és a „szellemi tulajdon” kifejezés között, továbbá a szellemi
alkotások képezhetik-e tulajdonjog tárgyát. Ehhez egyrészt a szellemi alkotások hatályos
szabályozását és a körülötte kialakult tudományos elméleteket kell górcső alá vennünk.
Annak érdekében, hogy a szellemi tulajdon kifejezés létjogosultságához és dogmatikai
alapjaihoz közelebb jussunk, fel kell vázolnunk a szellemi alkotások/szellemi tulajdon
jogterületének alapvető jellemzőit.
A szellemi alkotások joga tág értelemben az új gondolatokat tartalmazó alkotások, szellemi
termékek létrehozásával és felhasználásával kapcsolatos jogintézményeket foglalja magában. 31
A polgári jog egyik legdinamikusabban fejlődő, ugyanakkor rendkívül heterogén és – mint
ahogyan a későbbiekben majd látni fogjuk – különösen nehezen integrálható területének
tekinthető. A heterogén jelleget a jogterület ernyője alá tartozó intézmények rendkívül széles
köre adja, amelyek közül egyesek a szerzői jog, mások az iparjogvédelem – mint a jogterület
két nagy része – körébe tartoznak. A helyzetet az is színesebbé teszi, hogy míg a szerzői joghoz
tartozó, az irodalom, a tudomány vagy a művészet területére eső alkotások esetében az alkotó
jelleg, s ebből fakadóan a személyiségi jogi vonások, addig az iparjogvédelemhez tartozó
intézmények vonatkozásában az individuális mozzanatok háttérbe szorulása és inkább a
vagyonjogi aspektus dominanciája figyelhető meg.
A szellemi tulajdonjognak, a korábban említett heterogén vonásán, ill. a későbbiekben
kifejtendő kettős jellegén túl, további jellegzetessége, hogy az azt alkotó jogszabályok vegyes
GADÓ Gábor – NÉMETH Anita – SÁRINÉ Simkó Ágnes: Ptk. Fordítókulcs Oda-Vissza A 2013. évi V. törvény és
az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban, HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013., 244-245.
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jellegűek, melyek az anyagi jogi normákon túl számos eljárásjogi, igazgatási rendelkezést
foglalnak magukban.32 Ezek alapján mindenképpen elmondható, hogy „a polgári jog olyan
területeiről van szó, melyek a technika rohamos fejlődésével, illetve – az erősen határon átnyúló
jellegre tekintettel – a folyamatos jogharmonizáció szükségességével, permanensen újabb és
újabb feladatok elé állítják a jogalkotót.”33
A szellemi alkotások jogának kialakulása a polgárosodás függvényében a szabad piaci verseny
kibontakozásához nyúlik vissza. A szabad árupiac szükségszerűen megkívánta, hogy minden
vállalkozó az uralkodó személyváltozásától függetlenül, egyenlő jogi eséllyel léphessen
versenybe. Utóbbi úgy valósulhatott meg, hogy az eddigi uralkodói privilégiumokat eltörölték
és egy találmány vagy szerzői mű vonatkozásában az alkotót tekintették a kizárólagosság
forrásának, akitől innentől kezdve elvileg bárki felhasználói kizárólagosságot szerezhetett.
Utóbbi jogosítás így a közjogi jellegű, ennek folytán alá-fölérendeltségi viszonyt eredményező
viszonyrendszerből átkerült a magánjogi, ennek folytán mellérendeltséget eredményező
viszonyrendszerbe.34
A szerzők és feltalálók szellemi termékhez fűződő kizárólagos jogát az idő előrehaladtával az
egyes államok jogszabályi szinten kezdték szabályozni, melynek következtében megjelentek az
első szerzői jogi és iparjogvédelmi törvények. Angliában az első szerzői jogi törvény
megjelenésére 1709-ben, míg az első szabadalmi törvény megszületésére 1852-ben került sor.
Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa 1790-ben alkotta meg a szerzők és feltalálók
jogait szabályozó törvényeket, míg ehhez képest a német államok törvényhozása viszonylag
jelentős késéssel kerített sort az ilyen tárgyú törvények megalkotására. Magyarországon
elsőnek az 1861-es Ideiglenes Törvénykezési Szabályok vonta védelem alá „az ész
szüleményeit”, majd az első szerzői jogi törvény 1884-ben, míg az első szabadalmi törvény
1895-ben született meg.35
A szellemi alkotások területét érintő nemzetközi szintű szabályozás terén az 1883. évi Párizsi
Uniós, majd az 1886. évi Berni Uniós Egyezmény jelentette a jelentősebb mérföldkövet. A
Párizsi Uniós Egyezményt, amelynek többször felülvizsgált szövegét hazánk az 1970. évi 18.
törvényerejű rendelettel36 hirdette ki, az iparjogvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat, míg
a Berni Uniós Egyezmény, amelynek 1971-ben felülvizsgált szövegét hazánk az 1975. évi 4.
törvényerejű rendelettel37 hirdette ki, a szerzői jogra vonatkozó alapvető szabályokat foglalta
össze, egységes keretbe gyűjtve az egyes fontosabb és e jogterület körébe tartozó
alkotásfajtákat. További előrelépést jelentett a Szellemi Tulajdon Világszervezetét (WIPO)
létrehozó 1967. évi stockholmi Egyezmény, valamint az 1994. évi WTO/TRIPS Egyezmény,
amely immár még szélesebb körben szabályozta a szellemi alkotások körébe tartozó
jogintézményeket és a szellemi tulajdon oltalmának legelfogadottabb sokoldalú nemzetközi
egyezményévé vált.
A közelmúltban lezajlott polgári jogi kodifikáció során, a jogterületet érintő heves dogmatikai
viták38 is jól fémjelezték a szellemi alkotások jogának összetett és bizonyos kérdéseket illetően
FICSOR Mihály Zoltán: A szellemi tulajdon és a Ptk. (észrevételek és javaslatok a polgári jogi kodifikációhoz),
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a jogelméletet megosztó vonásait. Az alapvető vitapontok a jogterület számunkra is érdekes
elnevezési dilemmája, továbbá ebből fakadóan a jogterület új polgári kódexben történő
rendszerbeli elhelyezése és önmagában a kódexbeli integrálás kérdése voltak. Az új Ptk. végső
soron nem kívánta lezárni e még eldöntetlen kérdéseket és a jogterület integrálásának mellőzése
mellett döntött.
2.2. A szellemi tulajdon kifejezés létjogosultsága
A jogterületet érintő eltérő fogalmi használat (így: „szellemi alkotások joga” – „szellemi
tulajdonjog”) nem az esetleges szóismétlés elkerülését szolgálja, hanem a terület különböző
megközelítésű elméleteinek fémjelzője. Az új Ptk. kodifikációjának folyamatában felbukkanó
dogmatikai viták során a vizsgálódások fókuszába került a jogterület átfogó elnevezésének
problematikája. Az újabban megjelent tudományos vélemények (Boytha György, Ficsor
Mihály, Bacher Vilmos) egyöntetűek abban, hogy a „szellemi alkotás” kifejezés nem alkalmas
arra, hogy a teljes jogterület megnevezéséül szolgáljon. Ennek oka az, hogy a jogterület
rendkívül széles ernyője alá tartozó jogintézmények közül csak a szerzői jogi alkotások
tekinthetők olyan szellemi termékeknek, amelyekre – tekintettel a mögöttük meghúzódó alkotó
tevékenységre – illő az „alkotás” megnevezés, míg a védjegyek, a földrajzi árujelzők, a knowhow, továbbá a szomszédos jogi teljesítmények esetében ez utóbbi nem mondható el. 39
Végül a jogirodalmi álláspontok közül Boytha György „A szellemi termékekre vonatkozó
jogok”,40 Bacher Vilmos41 és Ficsor Mihály42 a „szellemi tulajdon” címszó alatt integrálták
volna a jogterületet az új Ptk.-ba. Utóbbi megoldási javaslatok alapján levonhatjuk azt a
következtetést, hogy a „szellemi alkotás” megnevezés egyre inkább eltűnni látszik az elméleti
és gyakorlati jogi életből.
A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv a szellemi alkotásokra vonatkozó szabályokat „A
Személyek rész”, azon belül „A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok” cím alatt
tárgyalja. A szellemi alkotások joga a polgári jog „kakukktojásaként” mintegy félúton
helyezkedik el a személyiségi jogok és a dolgokra nézve fennálló tulajdonjog között,43 melynek
megfelelően az alkotót saját szellemi termékével összefüggésben személyhez fűződő és
vagyoni jogok egyaránt megilletik.44 E kettős arculat elismerése ma már nem kérdéses a
jogirodalomban, azonban a különböző álláspontok és elméletek nem egységesek a tekintetben,
hogy e két szegmens közül melyik tekinthető dominánsabbnak.
A polgári jog alapvetően a fizikailag birtokba vehető dolgokon fennálló tulajdonjog védelmére
épül, s ebbe a rendszerbe ékelődött be a testetlen és fizikailag nem birtokolható, nyilvánosságra
hozataluk után elvileg bárki által térben és időben korlátlanul hozzáférhető szellemi alkotások
területe.45 A XX. századi kiváló jogtudós, Szladits Károly a jogterület dologi joggal való szoros
kapcsolata mellett érvel, miszerint: „Tulajdon tárgya csak dolog (testi tárgy) lehet. Vannak
azonban a dolgokon kívül más nevű eszmei javak is, amelynek tekintetében a törvény az arra
jogosultnak a tulajdonhoz hasonló kizárólagos hatalmat (abszolút jogot) biztosít. Ily értelemben
beszélhetünk eszmei tulajdonról.”46 Szladits egyúttal kifejti azt is, hogy „az eszmei javak
egyúttal gazdasági javak is, a rájuk vonatkozó jogok forgalomképes, vagyonértékű jogok,
vagyis lényegükben vagyoni jogok.” 47
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A szellemi tulajdon kifejezés tehát a szellemi alkotások területének vagyonjogi aspektusait
előtérbe helyező, ún. tulajdoni elmélethez köthető. Az elmélet a felvilágosodás természetjogi
filozófiájára építve azt hangsúlyozza, hogy az embernek az új és eredeti gondolatain éppúgy
tulajdonjoga lehet, mint a fizikai tárgyakon. 48 John Locke nézete szerint „minden embernek
eredendő tulajdona van saját személyén, ebből fakadóan teste munkáján is; munkájával pedig
az általa létrehozott javakon mások közös jogát kizáró, legsajátabb tulajdona keletkezik.” 49
A tulajdoni elmélet modernebb alakjában elsősorban azon alapszik, hogy a szellemi alkotások
felett kialakuló különböző oltalmi formák, a tulajdonjoggal egyező módon egy abszolút
szerkezetű és negatív tartalmú jogviszonyt eredményeznek. 50 Tehát a jogviszonyban személy
szerint csak egy személy, a mű, szabadalom stb. jogosultja van meghatározva és rajta kívül
mindenki kötelezett, azaz köteles tartózkodni a jogosult joggyakorlásának zavarásától. Innen
ered a „szellemi tulajdon”, ill. „ipari tulajdon” kifejezés elterjedése.
Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy nemcsak a jelenlegi elméleti és gyakorlati jogi életben
figyelhető meg a szellemi tulajdon kifejezés folyamatos térnyerése, hanem az egyes szerzői jogi
és iparjogvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmények is következetesen ezt a kifejezést
használják a jogterület megnevezésére. A Párizsi Uniós Egyezmény 1. cikkében „ipari tulajdon
oltalmáról” rendelkezik, s ez a kifejezés végig visszaköszön az Egyezmény szövegezésében.
Az 1967. évi stockholmi Egyezmény nemcsak a szellemi tulajdon megnevezést használja
következetesen, hanem maga az Egyezmény által létrehozott Szellemi Tulajdon Világszervezet
elnevezés is fémjelzi a kifejezés létjogosultságát. A 1994. évi WTO/TRIPS Egyezmény a
Szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozású szempontjairól megfogalmazása szerint: „A
jelen Megállapodás alkalmazásában a „szellemi tulajdon” alatt a II. rész 1-7. fejezetének
tárgyát képező valamennyi szellemi tulajdoni kategória értendő.”51
A nemzetközi egyezmények szóhasználatától eltávolodva elegendő csak a hazai
fogalomhasználatban bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérni: a korábban Magyar
Szabadalmi Hivatal elnevezéssel működő és a szellemi tulajdon területét átfogó szerv 2011
januárjától immár Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezéssel működik tovább. 52
2.3. A szellemi alkotás, mint a tulajdonjog tárgya
A klasszikus közös tulajdon és a szellemi közös tulajdon dogmatikai kapcsolatának kibontása
során jelentkező második rendezendő kérdés az, hogy a szellemi alkotások képezhetik-e
tulajdonjog tárgyát. Utóbbi kifejtése révén további érveket/ellenérveket kaphatunk a szellemi
tulajdon elnevezés használatához, továbbá a kapott válaszok egyben kijelölik a szellemi közös
tulajdon intézményére alkalmazandó jogszabályi hátteret is. Tulajdonjog tárgyán természetesen
annak közvetett tárgyát értjük, ellentétben a közvetlen tárggyal, amely magában foglal minden
olyan magatartást, amelyet a tulajdonjogi jogviszony alanyainak egymással szemben
tanúsítaniuk kell.
A tulajdonjog már az ókortól kezdve az áruviszonyokon alapuló emberi társadalmak talán
legalapvetőbb intézménye,53 egyike a legkardinálisabb, tömegesen előforduló alanyi jognak,
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amely a személyhez fűződő alanyi jogokon túl az egyes személyek jogállapotára nézve
meghatározó jelentőséggel bír.54
A tulajdonhoz való jogot előző Alkotmányunk (1949. évi XX. tv.) 13. §-ával összhangban
hatályos Alaptörvényünk is védelemben részesíti. Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése
alapján: „Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez.” Ugyanakkor rögtön hozzá kell
tenni, hogy az Alkotmányhoz fűzött több Alkotmánybírósági határozat is elvi éllel mondta ki,
hogy az alkotmányos tulajdonvédelem nem szükségképpen esik egybe a tulajdon polgári jogi
fogalmával és védelmével. A tulajdonhoz való jog e gyakorlat szerint nem korlátozódik a
polgári jog szerint fennálló tulajdonjogra, hanem kiterjed mindenfajta más vagyoni jellegű
jogosítványra is.55
Bár az említett AB határozatok az Alkotmány, s nem az Alaptörvény vonatkozó
rendelkezéseihez kötődnek az Alkotmánybíróság a 22/2012. (V. 11.) AB határozatában
kifejtette: „Az Alkotmánybíróságnak azokra az alapértékekre, emberi jogokra és
szabadságokra, továbbá alkotmányos intézményekre vonatkozó megállapításai, amelyek az
Alaptörvényben nem változtak meg alapvetően, érvényesek maradnak. Az előző Alkotmányon
alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett elvi jelentőségű megállapítások
értelemszerűen irányadók az Alaptörvényt értelmező alkotmánybírósági döntésekben is.”
Amennyiben az előző Alkotmány és a jelenlegi Alaptörvény rendelkezéseinek összevetését
követően megállapítható, hogy a szabályozás egyező vagy jelentős mértékben hasonló, nincs
akadálya az átvételnek.56 Tekintettel arra, hogy a tulajdonjog védelmét illetően a két törvény
szabályozását illetően egyezés áll fenn, alkalmazhatóak a korábbi, ilyen tárgyú AB
határozatokban lefektetett megállapítások.
A hatályos Ptk. rendelkezései alapján tulajdonjog tárgya lehet, minden birtokba vehető dolog.
Továbbá ha a törvény kivételt nem tesz, a tulajdonjog szabályait megfelelően alkalmazni kell a
pénzre és az értékpapírokra, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre. 57 Az
előbbi törvényi rendelkezésből kitűnik, hogy a tulajdonjog tárgyának körét a dolog fogalmi
meghatározásának keretei adják meg. A dolog definícióját ugyanakkor a Ptk. már nem
határozza meg, így azt a jogtudománynak kellett kimunkálnia.
A dolog fogalmi meghatározásának problémaköre már nem újkeletű tárgya a jogtudományos
vizsgálódásoknak. A római jog rendkívül széles értelemben használta a dolog (res) fogalmát,
de annak átfogó, elvont definíciójával még adós maradt. 58 A rómaiak egyszerűen csak úgy
jelölték: dolgok azok, amik érinthetők (quae tangi possunt). A római jog nem tekintette
dolognak a külvilágnak olyan részeit, amelyek jellegüknél fogva emberi uralom alá nem
vonhatók, a szabad ember testét, az alkatrészt, valamint a dologösszességet. 59
A középkortól kezdve, akár pozitív, akár negatív megközelítést alkalmazva folyamatosan
kísérletet tettek a dolog fogalmának tartalmi meghatározására. 60 A mindenkori problémát
elsősorban a dolog ernyője alá helyezhető elemek rendkívül széles köre, továbbá a testi és
testetlen javak közös nevezőre hozása jelentette.
A Ptk. rendelkezésének szoros értelmezése alapján a magyar jogtudományban a következő
dologfogalom vált elterjedtté: minden birtokba vehető testi tárgy, amely tulajdonjog tárgya
lehet.61 Az előbbi definícióból egyértelműen kitűnik, hogy a tulajdonjog tárgyának köre és a
dolog fogalma tehát egymásra visszautalnak. Ebben a megközelítésben a tulajdonjog tárgya –
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a törvényben meghatározott kivételekkel – kizárólag testi tárgy lehet, amelybe a szellemi
alkotások – azok immateriális jellegük folytán – nem tartoznak bele.
A kérdést azonban más oldalról megközelítve, más értelmezési ösvényeket kutatva is érdemes
megvizsgálni. A kiindulópontot a következő jelenti: az hogy mit ért egy adott társadalom jogi
berendezkedése dolog fogalma alatt, mindig a társadalom gazdasági, technikai fejlődése,
továbbá annak megkülönböztető készsége és képessége határozza meg. Ebből következik az a
megállapítás, hogy örök érvényű dologfogalom nem alkotható.62 A társadalmi és gazdasági
fejlődés, valamint az ezek teremtette igények folyamatosan megkövetelik a dolog fogalmának
akár jogszabályi, akár az ezt kiegészítő bírói gyakorlat szintjén történő, akár annak
jogtudományos fejlesztését.
Álláspontom szerint a megfelelő eredményhez a törvényszöveg eltérő értelmezésével,
pontosabban a dolog fogalmához kapcsolódó értelmezési logika teljes megfordításával
juthatunk el, visszanyúlva az Eörsi-Világhy által kifejtett nézetekhez. Az előbbiek alapján: „a
helyzet nem úgy áll, hogy a tulajdonjog tárgya lehet minden, ami a polgári jog értelmében
dolognak minősül, hanem dolognak minősül jogi értelemben mindaz, ami a tulajdonjog tárgya
lehet. A dolog, mint polgári jogi kategória tehát valójában a tulajdonjog tárgyának az elvont
kifejezése.”63 Ilyen módon a korábban problémát jelentő testi jelleg eltűnt a dolog fogalmának
tartalmi elemei közül. Ezt az értelmezést követve tehát a polgári jog elméletébe beilleszkedik,
hogy a szellemi alkotások – mint szellemi tulajdon – a tulajdonjog tárgyai lehetnek.64
Ebben az esetben egy olyan tulajdonnal állunk szemben, amelynek tárgya speciális: egy
szellemi alkotás. Egy olyan tulajdon, amely alapjaiban különbözik a klasszikus tulajdontól:
tárgya gondolati jellegű, nem helyhez kötött, valamint a tulajdonos (alkotó) és a tulajdonjog
tárgya (alkotás) között a keletkezés folyamatának következtében személyes jellegű viszony jön
létre.65
Amennyiben a szellemi alkotás tulajdonjog tárgya lehet, úgy levonhatjuk azt a következtetést,
hogy a szellemi közös tulajdon vagyonjogi vonatkozásaira a szerzői jogi és iparjogvédelmi
törvények speciális rendelkezésein túl alkalmazhatóak a klasszikus közös tulajdon szabályai.
Utóbbi megállapítást támasztja alá az, hogy az egyes szerzői jogi és iparjogvédelmi törvények
háttérjogszabályuknak a hatályos Ptk.-t jelölik meg. Utóbbi megállapítás – a szellemi tulajdon
fentiekben említett speciális volta révén – ugyanakkor nem jelenti a klasszikus dologi tulajdon
és a szellemi tulajdon teljes „összemosását”.
Összegzés
Jelen tanulmányban kísérletet tettünk a szellemi közös tulajdon, mint a jogtudomány által
eddigiek során meglehetősen mellőzött téma, jogelméleti alapjainak bővebb kifejtésére. A
logikai szálat a klasszikus közös tulajdon jogi alapvetéseinek felvázolása, majd a klasszikus
közös tulajdon és a szellemi közös tulajdon dogmatikai kapcsolatának feltárása jelentette.
Utóbbi kapcsolat kibontása a szellemi tulajdonjog kifejezés létjogosultságához és a szellemi
alkotások tulajdonjog tárgyaként történő szerepeltetéséhez vezettek el. A következtetések
pontosabb levonása érdekében a tanulmány nem mellőzhette a klasszikus közös tulajdon és a
szellemi tulajdon főbb jellemzőinek, elméleti kérdőjeleinek vázolását sem.
A tanulmányban kifejtettek azt a következtetést vonják maguk után, hogy a szellemi tulajdon
kifejezés használatának jogelméleti alapját egyrészről a szellemi alkotások területének
tulajdonjogi megközelítése adja. Utóbbi elmélet a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó
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vagyonjogi jogosultságok dominanciáját hangsúlyozza. Ezen túl megállapíthatjuk azt is, hogy
a szellemi alkotások a tulajdonjog tárgyát képezhetik, amely ugyancsak megerősíti és
alátámasztja a szellemi tulajdon kifejezés létjogosultságát és használatát.
A szellemi tulajdon esetében egy olyan speciális tulajdonnal állunk szemben, amely számos, a
klasszikus közös tulajdontól eltérő vonással rendelkezik. A szellemi tulajdon megnevezés
nemcsak az elméleti és gyakorlati életben válik egyre inkább egyeduralkodóvá a többi,
esetlegesen a jogterület összefoglalására szolgáló terminus közül, hanem a vonatkozó
nemzetközi egyezmények és szervezetek is a tárgyi kifejezést alkalmazzák következetesen.
Tekintettel arra, hogy a szellemi alkotások a tulajdonjog tárgyát képezik, továbbá az egyes
szerzői jogi és iparjogvédelmi törvények háttérjogszabályként a Ptk.-t jelölik meg, a szellemi
közös tulajdonra vonatkozó vagyonjogi szabályok esetében – a nem rendezett kérdéseket
illetően – alkalmazhatóak a közös tulajdon szabályai. A szellemi közös tulajdon
jogintézményére vonatkozó jogszabályi hátteret – így különösen a belső és külső jogviszony
részletszabályait – tehát elsősorban a speciális szerzői jogi és iparjogvédelmi törvények
rendelkezései adják, ugyanakkor a nem szabályozott kérdésekben kisegítik ezeket a klasszikus
közös tulajdonra vonatkozó szabályok.
A kreativitást, egy szellemi termék létrehozásának lehetőségét mindenképpen elősegíti a több
személy alkotó tevékenységét egy csoportba integráló közösség. A közös munka
végeredményeként megszülető szellemi termék azonban már számos elméleti és gyakorlati jogi
kérdést vet fel. Az innovatív gondolkodást mindennél jobban előtérbe helyező XXI. században
óriási lehetőséget hordoz a külön-külön szellemi potenciállal rendelkező személyek, cégek,
kutatócsoportok közös munkája, azonban a hatékony és legfőképpen vitáktól mentes
együttműködés érdekében mindenképpen szükséges a létrejött szellemi terméken keletkező
szellemi közös tulajdon feltételeinek egyértelmű tisztázása. Utóbbi esetén élvezhető rossz szájíz
nélkül a közös szellemi gyümölcs zamata.
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Kaszás Eszter: Az orvosi műhibaperek egyes eljárásjogi kérdései, különös tekintettel a
bizonyításra
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi docens
A magyar orvosi felelősségi jog kialakulását áttekintve megfigyelhető, hogy már a középkortól
kezdve vannak adatok orvosok elleni műhiba perekről, ugyanakkor ezek jellemzően
büntetőügyek voltak. Az 1876. évi XIV. törvény 47. § kimondta az orvos gyógymódválasztási
szabadságát, illetve a műhibákért való felelősségét is. Az 1890. évi XI. törvénycikk létrehozta
ugyan az Igazságügyi Orvosi Tanácsot, amelynek egyik feladata a műhibaperekben való
véleményadás volt, azonban évente mégis, csak négy-öt büntetőperben foglaltak állást.1
A polgári perekben az 1920-as évektől találkozunk először elutasított igénnyel, az első
összegszerűen is marasztaló ítéletet 1930-ban hozták.2 Az orvosi rendtartásról szóló 1959. évi
8. törvényerejű rendelet kizárólag a fegyelmi felelősséget említi, illetve az 1972. évi II. törvény
43. § csak egy általános keretjogszabályt ad. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
77. § szerint az orvosnak az elvárható legnagyobb gondossággal, a szakmai, etikai szabályok,
illetve irányelvek betartásával kell ellátnia a beteget, azonban a 2003-ban bekövetkezett
módosítás eredményeként a jelenleg hatályos szabályozás már csak az elvárható gondosságot
határozza meg.
Az orvosi jog a jogalkotás, a joggyakorlat és a jogtudomány új területe, amely jelenleg is
fejlődőben van, ez a megállapítás különösen igaz a magyar orvosi jogra. Az orvosi jog a polgári
jog önálló részterülete, magában foglalja az orvos (illetve intézmény) és a beteg polgári jogi
kapcsolatát, amelyben meghatározó a beteg személyiségi jogai valamint, a vagyonjogi-szociális
háttér. Alapvetően komplex jogterület, hiszen a polgári jogon kívül érinti a büntetőjog,
államigazgatási jog és társadalombiztosítási-szociális jog területét is.
A téma feldolgozásához elengedhetetlen az „orvosi műhiba” fogalmának tisztázása.
A fogalom mindenekelőtt Rudolf Wirchowra vezethető vissza, aki azt a következőképpen
fogalmazta meg: „Azok a gyakorlati tevékenységükben engedélyezett gyógyító személyek,
akik hivatásuk gyakorlása során a szükséges figyelmesség vagy óvatosság hiánya folytán a
gyógyítás általánosan elismert szabályai ellenében cselekvésükkel vagy mulasztásukkal a
kezelésükre bízott személy egészségét megkárosítják, büntetendőek”. 3 A magyar jogban
legutoljára egy 1953-as Legfelsőbb Bírósági döntés értelmezte ezt a fogalmat, ezután azonban
mind a bírói gyakorlat, mind az elmélet általában mellőzi a használatát. Ennek következtében
az ún. orvosi műhiba gyakorlatilag kiesett az orvos polgári jogi felelősségének köréből, helyette
az alábbi esetekben következhet be felelősség:
 a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint
 a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén
 illetve nagyon ritkán a veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint.
A magyar jogban a Ptk. 339. § alapján fennálló deliktuális felelősség általános feltételei szerint
alakul az intézmény (orvos) általános polgári jogi felelőssége.
Az orvosi műhibaperek újkeltű, a rendszerváltás után előtérbe került, főként a bírói gyakorlat
által alakított és formált, az egészségügyi szolgáltatás körében okozott károkkal kapcsolatos
peres eljárások összessége. A peres eljárások alapproblémája a bizonyítás, az orvosi
műhibaperek esetében ez a megállapítás fokozottan érvényesül.
MAGYARY KOSSA Gyula: Magyar orvosi emlékek III., Budapest, 1927.
BUDAPEST KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK, 4.P.34.254/1930.
3
„Approbierte Medizinalpersonen, welche in Ausübung ihres Berufes aus Mangel an gehöriger Aufmerksamkeit
oder Vorsicht zuwieder allgemeinen anerkannter Regeln in der Heilkunst durch ihre Handlungen oder
Unterlassungen die Gesundheit eines ihrer Behandlung übergebenen Menschen beschädigt haben, sollen bestraft
werden”, LANDI Balázs: Az orvosi műhiba fogalmáról, Magyar Jog, 2002/6., 354.
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A polgári jogi felelősség alapvetően hatályos szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. A Ptk. 339. § (1) aki másnak jogellenesen
kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ezt az általános felelősségi alakzatot
megfelelően kell alkalmazni az orvosi tevékenységgel összefüggésben okozott kár esetében is.
Az előbbiekben említett szabály a Ptk. 318. §-a értelmében arra az esetre is irányadó, ha az
orvosnak vagy a gyógyítási kötelezettséget az ő szolgálata útján teljesítő intézménynek a
károkozásért szerződésszegés címén való felelősségről van szó 4.
Annak ellenére, hogy a magyar polgári jogi kártérítési felelősség szabályozási rendszere miatt
nem okoz problémát annak a kérdése, hogy az orvosi tevékenység során okozott károkat
kontraktuális vagy deliktuális alapon kell-e megítélni, a bíróságok szükségét érzeték, hogy
ebben a kérdésben állást foglaljanak és egyértelműen kontraktuális viszonynak minősítik az
orvos (egészségügyi szolgáltató), és a beteg jogviszonyát 5. E folyamat eredményeként az Eütv.
2010. január 1. napjától hatályos 244. § rögzítette, hogy az egészségügyi szolgáltatásokkal
összefüggésben keletkezett kárigények tekintetében a szerződésszegéssel okozott károkért való
felelősség polgári jogi szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A polgári jogi felelősségi rendszer részeként foglalkozni kell a jogviszony alanyainak
problémájával. A Ptk. 348. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, ha az alkalmazott (orvos) a
munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában a károsulttal szemben a munkáltató felelős. Ennek megfelelően az
egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszonyban az egészségügyi szolgáltató
felelősségét vizsgálta a bíróság. Az ellátórendszer átalakulásával azonban némileg változott a
helyzet, sok szolgáltatást nem alkalmazottként nyújtanak, hanem például megbízási
szerződéssel, vállalkozóként vagy gazdasági társaság tagjaként. Ez bonyolultabb szerződéses
kapcsolati hálót alakíthat ki és a felelősség megállapítását is megnehezítheti. A károsult érdekeit
előmozdító szabály részeként az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. LXXXIV. törvény 19/A. § rögzíti, hogy a beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi
szolgáltatás során vagy az azzal összefüggésben keletkezett kára megtérítésére vonatkozó
igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval szemben
érvényesítheti, függetlenül attól, hogy az egészségügyi közszolgáltató milyen jogviszonyban
foglalkoztatta a kárt okozó egészségügyi dolgozót.
A fent kifejtettel, valamint a polgári jogi kártérítési felelősségi tényállás megvalósulása során
figyelembe veendő főbb elemek vizsgálata alapján állapíthatjuk meg az orvosi műhibaperek
bizonyítási szabályait, az alábbiak szerint.
A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 164. § (1)
bekezdése meghatározza bizonyítási kötelezettség általános szabályát, amely szerint a per
eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében
áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Ugyanakkor a konkrét esetben a bizonyítási
kötelezettség különös szabályai adnak választ arra, hogy kinek, milyen tényt áll érdekében
bizonyítani. A bizonyítási kötelezettség különös szabályai az anyagi jogból vezethetők le. Az
eset összes körülményei alapján, valamint az alkalmazandó anyagi jog irányadó voltára
tekintettel kell állást foglalnia a bíróságnak abban a kérdésben, hogy melyik félnek áll
érdekében az, hogy az általa felhozott tényeket valónak lehessen elfogadni. A kártérítés
sikerességéhez a károsultnak azt kell bizonyítania, hogy kára következett be, a kárt a károkozó
tevése vagy mulasztása okozta, tehát a magatartás és a kár bekövetkezte között okozati
kapcsolat van. A károkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás

NIZSALOVSZKY Endre: A biológia és az orvostudomány hatása a polgári jogra és a családi jogra, In:
NIZSALOVSZKY Endre: Tanulmányok a jogról, Budapest, Akadémia Kiadó, 1984, 262.
5
DÓSA Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége, Budapest, Hvg-Orac Lap-és Könyvkiadó, 2010, 68-71.
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jogszabályi rendelkezése alapján nem volt jogellenes vagy kimenti magát a felelősség alól
azzal, hogy bizonyítja, úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható 6.
A felróhatóság központi eleme az egészségügyi pereknek, a Ptk. „általában elvárható
magatartás” követelményét az Eütv. 77. § (3) bekezdése tölti ki tartalommal. Az orvos
felelősségét illetően meghatározza „az ellátásban résztvevőktől elvárható gondosság”
követelményét. Annak ellenére, hogy a jogalkotó a korábban említett „legnagyobb gondosság”
kifejezést 2004. május 1. napjával hatályon kívül helyezte és helyette az „elvárható gondosság”
mércéjét követeli meg, a gyakorlatban a felelősség mértéke nem csökkent, ugyanis a védett
jogtárgy természete miatt a továbbiakban is az általánoshoz képest fokozott gondossági mércét
kell alkalmazni. Az idézett Eütv. 77. § (3) bekezdése „az ellátásban résztvevőktől elvárható
gondosság” megfogalmazásával is tipikus magatrtásra utal, az egészségügyi ellátást nyújtó
szakemberek gondosságára, így kap további jelentőséget az ugyanezen bekezdésben is
meghatározott szakmai szabályok és irányelvek tartalma, illetve annak vizsgálata, hogy a
magatartás azoknak megfelelt-e. Ezt a szakaszt tekintik az elvárható gondosság tekintetében
hivatkozási alapnak a bíróságok is7.
A bizonyítási kötelezettség fogalmától el kell határolni a bizonyítási teher fogalmát. Az előbbi
azt határozza meg, hogy kinek és milyen tényt kell bizonyítania, az utóbbi pedig arra ad választ,
hogy a bizonyítatlanság következményei melyik fél terhére esnek. A bizonyítási teher
megoszlásának általános szabályát is a Pp. 164. §-a fogalmazza meg, általában a bizonyítási
kötelezettség szabályához igazodik. A bizonyítási teher megoszlásának különös szabályai a
bizonyítási teher „átfordulását” eredményezik. A bizonyítási teher tehát a bizonyítatlanság
következménye, az ebből adódó hátrány pedig a bíróság érdemi döntésében jut kifejezésre. 8
A fent kifejtettek alapján megállapítható, hogy a magyar jog az exkulpációs (kimentési)
felelősségi rendszer talaján áll, így a felróhatóság vélelme érvényesül. Ennek megfelelően,
amennyiben a felperes sikerrel bizonyít, az alperes felróhatóságát vélelmezni kell, vagyis a
bizonyítási teher átfordul és az alperesnek kell kimentenie magát a felróhatóság alól, tehát
bizonyítania azt, hogy az „ellátásban résztvevőktől elvárható gondossággal járt el”.
Az alperes egészségügyi szolgáltató intézménynek kell bizonyítania, hogy az elvárhatóan
igénybe vehető szakmai intézkedéseket teljes körűen megtette, és az egészségkárosodás ennek
ellenére, illetve ettől függetlenül következett be, ha nem tudja magát a felróhatóság alól
kimenteni, akkor viselnie kell a bizonyítatlanság következményeit. A bizonyítás előbbiekben
kifejtett szabálya egyrészt a kártérítés kompenzációs funkciójának érvényesülését szolgálja,
másrészt ezt indokolja a laikus fél miatti „bizonyítási szükséghelyzet” is.
Az egyes bizonyítási eszközök szerepe az orvosi műhibaperekben, különös tekintettel az
igazságügyi szakértői tevékenységre
Figyelemmel arra, hogy a Pp. 177. § (1) bekezdése szerint amennyiben valamely jelentős tény
vagy körülmény megállapításához olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság
nem rendelkezik, akkor szakértőt kell kirendelni, megállapítható, hogy a szabad bizonyítás elve
az orvosi műhibaperekben némileg korlátozásra kerül. Ebből a rendelkezésből kitűnik, hogy az
egészségügyi szolgáltatók ellen indult kártérítési eljárásokban kiemelkedő szerepe van az
igazságügyi orvosszakértőknek, illetve az általuk készített szakértői véleményeknek. A
bizonyítás másik fontos eleme továbbá az orvosi műhibaperekben az ellátás során keletkezett
dokumentáció vizsgálata.

GELLÉRT György: A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Budapest, KJK, 2002., 1110-1116.
Például: EBH 2005. 1306., Legfelsőbb Bíróság Pfv. III. 21.029/2005. szám.
8
NÉMETH János-KISS Daisy: A polgári perrendtartás magyarázata 1., Budapest, 2010., Complex Kiadó, 655.
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A Pp. 177. § (1) bekezdése alapján két feltétele van a szakértő kirendelésének: különleges
szakértelemre van szükség (objektív feltétel) és a szakértelemmel az eljáró bíró nem
rendelkezik (szubjektív feltétel).
Az orvosszakértői vélemények megítélése körében az egyik legnagyobb problémakört az
szakértői vélemények objektivitásának kérdése jelenti. Sokan aggályosnak tartják, hogy
összefüggés van a gyakorló orvostársadalom és az igazságügyi szakértők között. Annak
ellenére, hogy nincs hierarchikus kapcsolat köztük, kétségeket vélnek felfedezni a
szakvéleményekkel, különösen az egyetemi orvostani intézetek, a főfoglalkozásban gyakorló
orvosok szakkonzultánsi véleményeivel, de leginkább az Egészségügyi Tudományos Tanács
Igazságügyi Bizottságával, illetve 2006 óta az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi
Szakértői Testülettel szemben. Ezen szerzők megállapításai szerint tény, hogy az orvosok
tevékenységét olyan személyek ítélik meg, akikben, ha akaratukon kívül is, de a hivatásrendhez
tartozás, az összetartozás tudata dolgozik.
Álláspontom az orvos szakértői tevékenysége és a gyakorlati orvoslás közötti kapcsolat
szükségszerű és elkerülhetetlen. Tény, hogy az „orvosi társadalomban” erős az összetartó erő,
ezért előfordulhat, hogy a szakértők a szakvélemény elkészítésekor, illetve annak szóbeli
kiegészítésekor árnyaltan, nem konkrétan fogalmaznak, ugyanakkor egyértelmű, hogy a
hivatásrendhez tartozás tudata más értelmiségi rétegek körében is fellelhető, ez azonban
mégsem befolyásolja munkájuk független és pártatlan elvégzését.
Az objektivitás problematikáját egy másik oldalról is meg kell vizsgálni. Nevezetesen arról van
szó, hogy ha az elfogultság kérdését félre is tesszük, akkor is ott van az a probléma, hogy az
orvostudományban minden eset más és más, egyszerre egy időben különböző, sőt néha
egymással ellentétes, de a tudomány által mégis elfogadott álláspontok léteznek egy adott
orvosi szakkérdésben. Ezt a megállapítást eklatánsan jellemzi dr. Völgyesi Miklósnak a
Bírósági Határozatok 1994/4. számában megjelent tanulmánya, ahol egy közlekedési szakértői
problémát elemez, amelynek tanulsága az orvosszakértői munka nehézségének megítélése
szempontjából is érdekes. „A BRFK, a Fővárosi Főügyészség, a Legfelesőbb Bíróság, valamint
az Autóklub közösen vészfékezési kísérletet rendeztek gépkocsival. A helyszínen hét
szakértőnek a nyomok alapján kellett a fékezés előtti sebességről véleményt adni. A sebességet
precíziós radarral mérték, és amikor a hét szakértő véleményét összehasonlították, négy
szakértő megállapításai még részben sem fedték egymást.”9
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a fizika törvényei sokkal egzaktabbak, mint az
orvostudományé, elgondolkodtató, hogy ennek ellenére a konkrét esetben a hét
szakvéleményből négy teljesen különböző volt. Az orvosi gyakorlatban különös jelentősége
van a beteg szervezeti sajátosságainak, ugyanazon betegségben szenvedők számára az egyedi,
alkati adottságuktól függően más és más eljárás, terápia lehet célravezető.
Ilyen körülmények között kell tehát az orvosszakértőknek megítélnie egy másik orvos
tevékenységét, objektív véleményt mondani arról, hogy az orvos eljárása megfelel-e az
elvárható gondosság és körültekintés követelményének? Egyértelműen megállapítható tehát,
hogy az orvosi tevékenység szakértői megítélése rendkívül felelősségteljes és bonyolult feladat,
amelyben nagy szerepe van az adott orvosszakértő megítélésének, egy konkrét szakkérdésről
kialakított álláspontjának.
Sajátos eljárásjogi helyzetet foglal el a bizonyítási eszközök sorában a magánszakértői
vélemény, vagyis az a szakértői vélemény, amelyet a szakértői névjegyzékbe bejegyzett
igazságügyi szakértő, igazságügyi szakértői intézmény vagy gazdasági társaság készített,
azonban nem a bíróság kirendelése, hanem valamelyik fél felkérése alapján. Problematikus
ugyanis a magánszakértői vélemények bizonyító erejének a megítélése, tekintettel arra, hogy a
szakvélemény elkészítésére a peres felek valamelyike kéri fel a szakértőt, ők teszik fel a
MARTINI Jenő: Bizonyítási eljárás és perköltség az ún. „orvosi műhibás” ügyekben, Magyar Jog, 1996. október
10. sz., 604.
9
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kérdéseket és fizetik a szakértői díjat. A bírói gyakorlat sem egyértelműen egységes a
tekintetben, hogy a magánszakértői vélemények milyen bizonyító erővel rendelkeznek. A
Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az ilyen, csak az egyik fél felkérése (megbízása) alapján
készült magánszakértői vélemény bizonyítékként nem, hanem csak, mint a fél álláspontja
vehető figyelembe.10 Ezáltal a magánszakértői vélemény nem alkalmas a kirendelt szakértői
vélemény lerontására, ezért a köztük fennálló esetleges ellentmondás feloldása nem is
szükséges.11 A bírói gyakorlat áttekintése során megfigyelhető, hogy a bíróságok a
magánszakértői és a szakorvosi véleményeket tartalmuk szerint általában szakvéleménynek
tekintik és bizonyító erejük körében nem tesznek különbséget a perben kirendelt, illetve a peres
fél által felkért szakértő véleménye között, sőt a magánszakvéleményt is elfogadhatónak tartják
az ítélkezés alapjául. Ezen megállapítás levezethető a Pp. szabad bizonyítási rendszeréből is,
hiszen ez alapján a bizonyítékoknak nincs rangsora és a bíróság bármilyen bizonyítási eszközt
igénybe vehet, amely alkalmas a tényállás felderítésére.
Összességében kiemelendő, hogy a magánszakértői véleményt akkor tekintik megalapozottnak,
ha a kórtörténetből levont következtetéssel keletkezett tényállításait az adott szakma
szabályaival (egyetemi tankönyvekkel, protokollokkal, irányelvekkel) alátámasztják. Ebben az
esetben, a magánszakértői vélemény bizonyító ereje nem különbözhet a kirendelt szakértői
véleményétől, amennyiben az ilyen szakvélemények között ellentét van, akkor a bíróságnak azt
fel kell oldani.
A fentieken túlmenően fontos kiemelni a magánszakértői véleménnyel kapcsolatban, hogy,
adatvédelmi szempontból alapvetően más szabályok vonatkoznak rá, mint a kirendelt szakértő
által készített véleményre. Ugyanis, míg a felperes beleegyezését vélelmezni kell ahhoz, hogy
a bíróság által elrendelt szakértői vizsgálathoz az adatait rendelkezésre bocsátja, addig a
magánszakértői vélemény esetében, csak kifejezett beleegyezés esetén lehet a magánszakértő
rendelkezésére bocsátani. E körben jutott arra a következtetésre a bíróság, hogy az alperes
(kórház) megsértette a felperes személyiségi jogait azáltal, hogy a felperes orvosi kezelésére
vonatkozó iratokat a felperes felhatalmazása nélkül kiadta az általa felkért magánszakértő
részére. Megállapította a bíróság továbbá, hogy a magánszakértő is megsértette a felperes
személyiségi jogait azzal a magatartásával, hogy a felperes orvosi kezelésére vonatkozó iratokat
átvette és azok felhasználásával készítette el a szakvéleményt.12
Az orvosi műhiba perekben a bizonyítási eszközök körében kiemelkedő jelentősége van az
okiratoknak is. Az okirati bizonyítás jelentőségét mutatja, hogy a jogirodalom és a joggyakorlat
is ezt tartja a legmegbízhatóbb bizonyítási eszköznek, de természetesen a Pp. minden okirattal
szemben megengedi az ellenbizonyítást is.
Az orvosi műhibaperekben bizonyítási eszközként felhasználható okiratokat a beteg
kezeléséről, valamint a műtétről, az egészségügyi dolgozók által készített vagy készítendő
orvosi iratok jelentik.
Az Eütv. rendkívül részletes szabályozást tartalmaz az egészségügyi dolgozókat terhelő
dokumentációs kötelezettségről és ennek betartását a bíróságok is szigorúan értelmezik.
Egységes a bírói gyakorlat a tekintetben, hogy az orvosi dokumentáció hiányossága,
ellentmondásossága, valamint félreérthetősége az egészségügyi intézmény terhére kerül
értékelésre a bizonyítási teher alakulása során. Ennek megfelelően, amennyiben a csatolt
okiratokból megállapítható a tevékenység szabályszerű dokumentálása, akkor azt a kimentés
körében értékelik, ugyanakkor, ha éppen a szükséges dokumentumok hiányában nem tudja
bizonyítani, hogy eljárása az elvárható gondosság mércéjének megfelelt, akkor a bíróságok ezt

NÉMETH János-KISS Daisy, i.m. 708.
MARTINI Jenő, i.m. 606-607.
12
BH 1999. évi 156. szám, in: SÓTONYI Péter: Orvosi felelősség, Budapest, 2006., Semmelweis Kiadó, 145.
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úgy értékelik, hogy az alperesi intézmény saját magát fosztotta meg annak bizonyítási
lehetőségétől, hogy az elvárható gondosság tanúsítása esetén is bekövetkezett volna a kár.
Egyértelműen megállapítható, hogy az okirattal történő bizonyítás – megfelelő okirat-kezelési
szabályok esetében – sokkal kevesebb bizonytalansági tényezőt hordoz magában, így az
egészségügyi szolgáltató érdekét mindenképpen szolgálná, ha a tájékoztatást okirattal tudná
bizonyítani. Az egészségügyi szolgáltató számára nem csak azért rendkívül fontos az orvosi
iratok szabályszerű vezetése és nyilvántartása, mert megkönnyíthetik a felek együttműködését
a beavatkozás során, illetve utána az esetleges konfliktusok esetén, hanem mert a
felelősségbiztosítás körében a biztosítótársaságok kizárják a kockázati körből a dokumentáció
hiányossága miatti kártérítést. Ennek megfelelően, ha a bíróságok megállapítják az
egészségügyi szolgáltató felelősségét, akkor a biztosító nem fog helytállni a kártérítés
kifizetésével kapcsolatban.
Összegzés
Mindent összevetve elmondható, hogy egy részletekre szorítkozó, és eszközeiben is korlátozott
kutatás nem adhat választ mindazon kérdésekre, amelyeket a joggyakorlat egészét, valamint a
tudományos életben felmerült irányzatok új szellemi kihívásait elemezve feltehetünk. Mégis,
ennek a viszonylag szűk spektrumú kutatásnak a végén is megkockáztathatunk olyan általános
jellegű következtetéseket, amelyek iránymutatóul szolgálhatnak akár jelen értekezés, akár más
– talán több kutatót bevonó – tudományos vállalkozások kiindulópontjainak felvázolásához.
A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma az orvosi műhiba perek gyakorlatának áttekintéséről
szóló összefoglaló jelentésében rögzítette, hogy az élet, testi épség és egészség sérelme miatt
indított orvosi kártérítési perekben a bekövetkezett hátrányokat, káros eredmény miatt
érvényesített nem vagyoni kárigényeket a károsult vagy a saját egészségromlása, vagy saját
jogán a hozzátartozójának halála, egészségkárosodása miatt érvényesíti azzal, hogy ezek a
károsult esetében együtt is jelentkezhetnek. Ténybeli alapja lehet a szélesen vett gyógyítás
(orvoslás) során bekövetkezett valamely hiba: általában a diagnosztikus tévedés
következményei, kezelési, műtéti hiba akár tevőleges, akár mulasztásos magatartással, a
tájékoztatás elmaradása vagy elégtelensége 13. Magyarországon a műhibaperek során megítélt
összegek folyamatosan emelkednek. A nyilvánosságra hozott legmagasabb kártérítés eddig 55
millió forint volt, de folyamatban van olyan per is, amelynek tétje meghaladja a 80 millió
forintot. A kérdésben érintett jogászok véleménye szerint az 1997-es Egészségügyi Törvény
hatályba lépése óta az orvosi felelősséggel kapcsolatos perek kétharmadát a betegek nyerik.
Az orvosi műhiba perek száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedik, ez a folyamat
számos anyagi és eljárásjogi problémát vet fel. A műhibaperek számának emelkedése több
tényezőre vezethető vissza, egyrészt napjainkban már nem csak különös egészségügyi kockázat
esetén kerül sor orvosi beavatkozásra, hanem rendkívül gyakran vetik alá magukat az emberek
különböző „szépészeti műtétnek” is. Másrészt az egészségügyi intézmények száma és
kapacitása folyamatosan növekszik, valamint a technikai fejlődés is nagy hatást gyakorol e
számok növekedésére. Kiemelendő ok továbbá az egészségügyi szolgáltatás fogyasztói
szemléletűvé válása, az emberek alapvető szemléletváltása, illetve a jogtudatosság fejlődése is.
Szintén az orvosi műhibaperek számának emelkedéséhez vezet, hogy elenyésző számban
sikerül peren kívüli egyezség útján lezárni a jogvitákat. A károsultak ugyanis gyakran
próbálnak peren kívül megegyezni a kórházakkal, akik az esetek nem elhanyagolható
százalékában hajlanának is az egyezségre, felismerve az elkövetett hibákért fennálló
felelősségüket, azonban az egyezség általában meghiúsul, tekintettel arra, hogy a kórházak nem
Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának az orvosi műhiba perek gyakorlatának áttekintéséről szóló
összefoglaló jelentése.
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tudják kifizetni a károsultak által kívánt összeget. Így jutunk el a polgári peres eljáráshoz és az
annak során felmerülő problémákhoz, amiről már az eddigiekben részletesen esett szó.
Napjainkban az egészségügyi szolgáltatóknak - beleértve az intézményeket és a magánpraxist
folytató orvosokat - egyre inkább számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy a beteg vagy
hozzátartozója, ha nem elégedett az ellátással, bíróság előtt keresi az igazát. Büntetőeljárás
orvossal szemben ugyan lényegesen ritkábban indul, azonban ez talán még nagyobb lelki
megterhelést jelent az érintett orvos számára. Megoldást jelenthet az alternatív vitamegoldó
mechanizmusok eddigieknél hangsúlyosabb alkalmazása, az ehhez szükséges feltételek
megteremtése is. Ilyen módszerrel bevonható a vita rendezésébe orvos, jogász, külön képzésben
részesült közvetítő, és együttes segítségükkel összetettebb módon lehet kezelni az egészségügy
területén megvalósuló károkozás következményeit. Az elszemélytelenedő orvos-beteg viszony
így újra bizalmi jellegűvé válhatna, ez a módszer adott esetben a lelki megbékélést is
elősegítené. Ehhez szükség lenne egy adekvát betegjog-védelmi rendszer kialakítására, amely
működése során valódi segítséget tud nyújtani az egyedi vitás ügyek intézésében is 14.
Tekintettel arra, hogy álláspontom szerint nem csak az egészségügy, hanem az
igazságszolgáltatás területén is mielőbbi változtatások indokoltak, a vázolt anyagi és eljárásjogi
problémák megoldása útján a releváns szabályozás megteremtése, illetve a jogi helyzet
tisztázása további jogalkotói lépéseket igényel.
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Keresztes Gergő Márk1: Egyedileg megtárgyalt? – Akadály a tisztességtelenség
vizsgálata előtt
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Témavezető: Dr. Hajnal Zsolt egyetemi adjunktus
Bevezető gondolatok
A közelmúlt meglehetősen eseménydúsnak tekinthető a deviza alapú kölcsönszerződések
„életében”. 2014. április 30-án Luxemburgban kihirdették a C-26/13. számú (Kásler és
Káslerné Rábai ügy) előzetes döntéshozatali eljárás keretében hozott ítéletet. Ezt követően,
2014. június 3-án a Kúria döntött Gfv.VII.30078/2013. számú ügyben, majd 2014. június 16án a Kúria Polgári Kollégiuma meghozta a 2/2014. számú Polgári jogegységi határozatot. Ezen
döntésekben találkozhatunk mind az árfolyamrés, mind a hitelintézetek egyoldalú
szerződésmódosítási jogát kikötő szerződési feltételek, mind pedig az árfolyamkockázat
tisztességtelenségének elbírálásával, illetve a döntéshez szükséges, elvi jelentőségű
előkérdések rendezésével.
A deviza alapú kölcsönszerződésekkel szembeni – a gazdaság- illetve szociálpolitikai
intézkedéseken túlmenő – szűk értelemben vett küzdelem – azaz a szerződések
érvénytelenségével kapcsolatos perek – három kiemelkedő területét tekintve a legmagasabb
hazai és uniós bírói fórumok tehát állást foglaltak.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a bíróságoknak a tisztességtelenség
vizsgálata előfeltételeként – a fent említett határozatok által nem érintett – előzetes kérdésekben
is dönteniük kell. Ebbe a körbe tartozik az, hogy a vizsgálandó szerződés fogyasztói szerződése, továbbá, hogy a kifogásolt szerződési feltételek egyedileg megtárgyaltak-e. Jelen tanulmány
keretében az utóbbi témakör egyes aktuális kérdéseivel kívánok foglalkozni, a hazai judikatúra
tükrében. Munkám során a kialakult bírói gyakorlattól eltérő értelmezésekkel találkoztam,
különösképpen a Debreceni Ítélőtábla valamint a hatáskörébe tartozó törvényszékek ítéletei
körében. Az itt jelentkező értelmezések ellentmondásaira kívánok rámutatni, és igyekszem
azok helyénvalóságát megcáfolni. Elöljáróban még annyit kívánok megemlíteni, hogy
kifejezetten az egyoldalú szerződésmódosítási jogot biztosító feltételek tisztességtelenségét
elbíráló ügyekkel foglalkoztam. Ezen eljárások – mint ahogy látni fogjuk – el sem jutnak a
tisztességtelenség érdemi vizsgálatáig, hiszen azt a bíróságok nem látják megengedhetőnek.
1. Az egyoldalú szerződésmódosítás érvénytelensége
A bank egyoldalú szerződésmódosítási jogát kikötő szerződéses rendelkezések
érvénytelenségének megállapítását az adósok részben jogszabályba ütközés, részben pedig
tisztességtelenség jogcímén kérik a bíróságoktól. A tanulmány kizárólag a tisztességtelenség
témakörével foglalkozik, ezért csupán az idevágó szabályozás rövid bemutatására törekszem.
A tisztességtelenség kontrollja
A jogszabályba ütközés mellett tehát a másik érvénytelenségi jogcím a tisztességtelenség. Jelen
munka szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a tisztességtelenség megállapítására
kizárólag fogyasztói szerződésben, 2 és azon belül is csupán általános szerződési feltételek
illetve egyéb, egyedileg meg nem tárgyalt kikötések vonatkozásában van lehetőség. E
rendelkezésből következően egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel nem minősülhet
Jogász hallgató, IV. évfolyam, DE ÁJK.
Régi Ptk. 685.§ e) pontja szerint fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között
jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
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tisztességtelennek. Ennek magyarázata, hogy a professzionális piaci szereplőhöz képest
„gyengébb” fél a fogyasztó, kiváltképp akkor, ha az alkufolyamatot is nélkülöző, egyedileg
meg nem tárgyalt feltételeket alkalmaz a pénzügyi intézmény, ezért ilyen esetekben szükséges
a fogyasztói érdekek fokozott védelme.3
Amennyiben ezen előzetes szűrőket sikerrel „túléli” az adós szerződése, illetve annak egyes
feltételei, akkor a régi Ptk.4 209.§ (1) bekezdése alapján lehet állást foglalni a tisztességtelenség
tárgyában: tisztességtelen az olyan kikötés, amely a feleknek a szerződésből eredő jogait és
kötelezettségeit a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és
indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg. Fogyasztói szerződés esetén pedig a
tisztességtelen kikötés semmis, a régi Ptk. 209/A.§ (2) bekezdésére tekintettel.
2. Akadály a tisztességtelenség vizsgálata előtt
Az egyoldalú szerződésmódosítást kikötő szerződési feltétel érvényessége illetve
érvénytelensége tekintetében iránymutatóként szolgáló 2/2012 (XII. 10.) PK vélemény – amely
rendezi a két érvénytelenségi jogcím közötti viszonyt, a jogirodalom nem éppen egységes
megítélése mellett5 – alkalmazhatóságát tekintve nem tapasztalható kirívó ellentmondás az
ítélkezésben, azonban előfordul, hogy a bíróságok – mint már a bevezetőben említettem – el
sem jutnak a tisztességtelenség vizsgálatáig. A bíróságok gyakran arra hivatkozással utasítják
el az adósok keresetét, hogy a kifogásolt feltétel egyedileg megtárgyalt, ezért a régi Ptk. 209.§
alkalmazása kizárt. Erre tekintettel szükséges vizsgálat tárgyává tenni az „egyedileg
megtárgyaltság” kritériumrendszerét.
A régi Ptk. 205/A.§ (1) bekezdése szerint általános szerződési feltételnek minősül az a
szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik
fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
A (2) bekezdés szerint az általános szerződési feltételt használó felet terheli annak bizonyítása,
hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Ezt a szabályt kell megfelelően
alkalmazni abban az esetben is, ha a felek között vitás, hogy a fogyasztói szerződésben a
fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott szerződési feltételt a felek
egyedileg megtárgyalták-e. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen
feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv (a továbbiakban: az Irányelv) 3. cikkét tekintve pedig
azt kívánom kiemelni, hogy egy szerződési feltétel minden olyan esetben egyedileg meg nem
tárgyalt feltételnek tekintendő, ha azt már előzetesen megfogalmazták, és ezért a fogyasztó nem
tudta annak tartalmát befolyásolni, különösen az előzetesen kidolgozott szabványszerződések
esetében.
Ezeknek a szabályoknak azért van jelentősége, mert a tisztességtelenség vizsgálatának
kizárólag általános szerződési feltétel illetve egyedileg meg nem tárgyalt egyéb szerződési
kikötés esetén van helye. Erre tekintettel röviden ismertetni kívánom a Debreceni Ítélőtáblán
(és most már egyébként a Debreceni Törvényszéken és a Nyíregyházi Törvényszéken is)
kialakult, a korábbi – és álláspontom szerint irányadónak tekintendő – bírói gyakorlattól
meglehetősen eltérő, ezért pedig igencsak vitatható ítélkezést.
Az előbb említett bíróságok annak vizsgálatát, hogy egy adott kikötés egyedileg megtárgyalt-e
vagy sem, az eljárás során figyelembe veendő szempontok rögzítésével kezdik: „a bíróság
VÉKÁS Lajos: Az európai közösségi magánjog sajátos alanyáról: a "fogyasztó" fogalmáról, Európai Jog, 2002.,
5. szám, 8.
4
Tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50.§-ára, jelen tanulmány a régi Ptk.
rendelkezésire épül.
5
Lásd: GADÓ Gábor: A fogyasztó kölcsönszerződések egyoldalú módosításáról, Gazdaság és Jog, 2012. (20. évf.),
10. szám, 2-7.; KEMENES István: A pénzintézetek egyoldalú szerződésmódosítási jogáról, Gazdaság és Jog, 2012.
(20. évf.), 4. szám, 3-12.
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összevetette a felperesek nyilatkozatát, a szerződéskötés előtt aláírt kölcsönigénylő lapot,
kockázatfeltáró nyilatkozatot, valamint a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalt
tartalmát és a rendelkezésre álló egyéb tényeket”.6 Ezek után pedig az alábbi fő indokokat
jelölik meg annak alátámasztásául, hogy a hitelező minden kétséget kizáróan bizonyította az
adott feltétel egyedileg megtárgyalt voltát.
 Elsőként jellemzően az adósok széleskörű tájékozottságára hivatkoznak a bíróságok.
Ezt megalapozó okok többek között, hogy az ügyfelek már korábban is rendelkeztek hitellel,
személyes ismeretségeiken valamint hitelközvetítőn keresztül informálódtak, közvetlenül a
hitelkérelem benyújtása előtt a pénzügyi vállalkozás is tájékoztatást nyújtott számukra, és
mindezekre tekintettel a szerződés megkötésekor már számos olyan információ birtokában
voltak, amely alapján józanul mérlegelhettek.7 Felvetődik a kérdés, hogy az áltagosnál esetleg
jobban körültekintő, valamint a megfelelő tájékoztatásban részesülő fogyasztót nem illeti meg
a védelem? Valóban ez lenne az Irányelv célja, amikor kizárja azon szerződési feltételek
tisztességtelenségének a megállapítását, amelyeket a felek egyedileg megtárgyaltak? Ez
nyilvánvalóan ellentmondana mindenfajta fogyasztóvédelmi célkitűzésnek. A vonatkozó uniós
jog az átlagfogyasztót veszi alapul,8 aki az Európai Unió Bíróságának ítélkezésére9 tekintettel
„megfelelően tájékozott, figyelmes és körültekintő, figyelembe véve a társadalmi, kulturális és
nyelvi tényezőket”.10 A fogyasztók tájékoztatása illetve informálása alapvető követelmény. Az
a tény, hogy sokat beszélnek a felek az adott szerződésről, és akár minden egyértelmű és világos
a fogyasztó számára, semmilyen relevanciával nem bír a tekintetben, hogy az adott feltételt a
felek egyedileg megtárgyalták-e. A feltétel kialakítására vonatkozó tényleges befolyásolási
lehetőség meglétét ezzel nem bizonyíthatja a hitelező. Úgy gondolom tehát, hogy a bíróságok
tévesen hivatkoznak az ilyesfajta körülményekre az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési
feltételekkel kapcsolatos hitelezői ellenbizonyítás sikerességének indokául.
 A fent említett vitatható ítéletekben gyakran megjelenik az „egyedileg
megtárgyaltságot” bizonyítandó körülményként az, hogy a fogyasztónak lehetősége nyílt a
szerződés megismerésére. Ez a vizsgált ítéletekben azt jelenti, hogy a fogyasztó mind az egyedi,
közjegyző által készített szerződést, mind pedig az üzletszabályzatot és egyéb általános
szerződési feltételt is megismerhette, azokat a hitelező az ügyfél rendelkezésére bocsátotta. A
közjegyző az általa készített közokiratot felolvasta, illetve megmagyarázta. 11
Ezzel szemben azonban ellentétes bírói gyakorlat ismert, és – véleményem szerint –
irányadónak is tekintendő. A BH 2013. 128 egyértelműen rögzíti, hogy nem elégséges annak
igazolása, hogy a fogyasztó a szerződéses feltételeket megismerte. Ezen megállapításban a
Kúria álláspontja12 érhető tetten. A Kúria szigorúan megkülönböztette az „egyedileg
megtárgyaltság” és a „megismerés” fogalmait.13 Az a tény, hogy a fogyasztó megismerte a
szerződési feltételeket, és az erre vonatkozó klauzulát is aláírta, csak abból a szempontból lehet
releváns, hogy az általános szerződési feltételrendszer a szerződés részévé vált-e.
Lásd: pl. Nyíregyházi Törvényszék 6.P.22.167/2012/15. számú elsőfokú ítélete
Lásd: pl. Nyíregyházi Törvényszék 6.P.22.232/2012/24. számú elsőfokú ítélete, ezen indokokat egyébként
helyesnek találta a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla is: Pf.II.20.020/2014/3.
8
GYEKICZKY Tamás: Kit védünk? A fogyasztó közösségi jogi fogalmának társadalmi összefüggéseiről. Európai
Jog, 2012., 1. szám, 24-30.; HAJNAL Zsolt: A fogyasztóvédelem alanya: a fogyaszt,. In: SZIKORA Veronika (szerk.):
Magyar fogyasztóvédelmi magánjog – európai kitekintéssel, FOME, Debrecen, 2010., 50.
9
C-210/96 - Gut Springenheide és Tusky kontra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt ügy, (1998) ECR I-4657
10
Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól
11
Lásd: pl. Nyíregyházi Törvényszék 5:p:21.444/2012/32. számú elsőfokú ítélete, ezen indokokat egyébként
helyesnek találta a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla is: Pf.II.20.024/2014/3.
12
2/2011. (XII. 12.) PK vélemény a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről
13
NEMESSÁNYI Zoltán: Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződési kikötések, In: OSZTOVITS András
(szerk.): Bírói gyakorlat füzetek 7., Opten, 2013., 19.
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 Harmadikként a kölcsönfelvétel célja említendő, egészen pontosan az, hogy a
sérelmezett feltételt tartalmazó szerződést – például – vagy egy korábbi kölcsönszerződésből
fennálló fizetési kötelezettség egy összegben történő teljesítése végett, 14 vagy éppen
lakásvásárlási céllal15 kötötték. Ilyen esetekben a bíróságok azt is megjegyzik, hogy ezért
személyre szabott és az ügyfél anyagi lehetőségeihez leginkább igazodó típusú kölcsön
kiválasztására került sor, egyébként pedig több lehetőség közül is választhatott a fogyasztó.
Éppen ezen okok következménye, hogy az ügyfél nem egy blankettaszerződést írt alá, hanem a
felek nyilatkozatai és írásbeli tervezetei alapján a közjegyző által elkészített kontraktust.
Ezen érvelés ellen a BH 2012. 247-re kívánok utalni. Ez a határozat világosan rögzíti, hogy
önmagában az, hogy a szerződés nem blanketta kitöltésével jött létre, hanem közjegyzői
okiratba foglaltan, nem jelenti azt, hogy a szerződés tartalma – annak minden részlete
tekintetében – a felek tárgyalása eredményeként került megfogalmazásra. Ez a megállapítás
pedig akkor is igaz, ha a közjegyző a vonatkozó jogszabályok betartása mellett felolvassa a
közjegyzői okiratot a fél előtt. Ezek alapján ez az indokolás sem felel meg a 2/2011. (XII. 12.)
PK vélemény 2. pontjában megfogalmazott követelményeknek, azaz a minden kétséget kizáró
bizonyítással szembeni elvárásoknak.
 Ugyancsak nem áll meg a 2/2011. (XII. 12.) PK vélemény kritériumrendszerével
szemben a bíróságok alábbi álláspontja. A pénzügyi szolgáltatók azon érvelését tették
magukévá a bíróságok, mely szerint, ha a bankok üzletszabályzatai kizárólag az egyedi
szerződésekben nem szabályozott kérdésekben irányadóak, akkor az egyedi szerződésekben a
tartalom befolyásolásának lehetősége fennáll, az üzletszabályzattól el lehet térni. 16
Meglátásom szerint ez csupán egy elvi lehetőség, és semmiképpen sem jelenti azt, hogy a
hitelező ténylegesen is lehetővé tette volna a fogyasztó számára, hogy megfontolás tárgyává
tegye az adott kikötés tartalmát, és azzal kapcsolatban akaratát érvényesítse. A fentiekben
hivatkozott 2/2011. (XII. 12.) PK véleményen túlmenően az Irányelv 3. cikkére kívánok
hivatkozni ezen bírósági állásponttal szemben: „az a tény, hogy egy feltétel bizonyos elemeit
vagy egy kiragadott feltételt egyedileg megtárgyaltak, nem zárja ki ennek a cikknek az
alkalmazhatóságát (azaz a tisztességtelenség megállapíthatóságát – K.G.M.) a szerződés többi
részére, ha a szerződés átfogó megítélése arra enged következtetni, hogy a szerződés mégiscsak
egy előre kidolgozott szabványszerződés”. 17 Ezek alapján, vitán felül áll, hogy még ha a felek
valóban az ügyfél egyedi igényeit szigorúan figyelembe véve, bizonyos feltételeket egyedileg
megtárgyaltak, és ily módon eltértek az üzletszabályzattól, nem jelenti azt, hogy az egyoldalú
szerződésmódosításra vonatkozó kikötések tekintetében is hasonlóan jártak el. A fentieket
egybevetve pedig arra az álláspontra helyezkedem, hogy az „egyedileg megtárgyaltság” minden
kétséget kizáró bizonyossággal történő megállapítása ezekben az ítéletekben igencsak gyenge
lábakon áll.

Lásd: pl. Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.278/2013/7. számú másodfokú ítélete
Lásd: pl. Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.024/2014/3. számú másodfokú ítélete
16
Lásd: pl. Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.639/2013/4. számú másodfokú ítélete
17
Az Irányelv 3. cikk (2) bekezdésének 2. mondata.
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Záró gondolatok
A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság szükségszerűen magával hozta a magasabb szintű
pénzügyi fogyasztóvédelem iránti igényt,18 és rámutatott a fennálló intézmények
hiányosságaira illetve elégtelenségeire. Újabb és újabb kihívásokra kell reagálni a fogyasztók
érdekeinek megóvása végett. Ezt az igényt próbálja kielégíteni mind a jogalkotás, mind a
jogalkalmazás, előbbi a megfelelő eszköz megtalálásával, utóbbi pedig a hatékony és a
fogyasztóvédelmi célokat szem előtt tartó ítélkezéssel. Nem maradhat passzív az Európai Unió
sem, hiszen a közösségben prioritásként kezelt terület a fogyasztóvédelem, 19 a luxemburgi
Bíróság jogértelmező tevékenysége pedig igen gyakran nélkülözhetetlen a helyes út
megtalálásához.20
A fentiekben bemutatott ítélkezés alapján elmondható azonban, hogy a gyakorlatban nincs
könnyű helyzetben a fogyasztó. Természetesen a tisztességtelenség, mint fogyasztóvédelmi
célú érvénytelenségi ok mellett konkrét jogszabályi rendelkezés megsértése is érvénytelenségre
vezet. Talán csupán egyfajta kiegészítő jellegű jogintézményről van szó, amely konkrét
jogszabály-sérelem hiányában is megóvja a fogyasztót abban az esetben, ha a jóhiszeműség és
a tisztesség követelményét sértő módon kerülnek meghatározásra a szerződéses jogok és
kötelezettségek, a fogyasztó hátrányára. Ebben az esetben, azaz ha a tisztességtelenség
vizsgálatára kerül sor, az optimális védelmi szintnek megfelelően kialakított szabályok
fogyasztói érdekekre tekintettel történő alkalmazásán keresztül a cél nem lehet más, mint a
felek közötti egyensúly megteremtése. Ezen túllépve olyan helyzet adódhat, amely már a
fogyasztó önmagától való megvédéseként is értékelhető.21A védelmi szint mára uniós
standardokat kielégítő, ezért annak az ítélkezésben, az előzőekben bemutatott módon történő
figyelmen kívül hagyása nem kívánatos útra tereli a fogyasztói érdekek magánjogi védelmét,
aktuálisan pedig a pénzügyi fogyasztóvédelemben okoz anomáliákat.
A magánjogi eszköztár mellett a jogsértő bankokkal szemben közjogi eszközök alkalmazására
is sor került. Ebben a körben több tízmilliós fogyasztóvédelmi bírság megfizetése mellett, a
jogsértően elvont díjak fogyasztóknak történő visszafizetésére is kötelezte az érintetteket a
Magyar Nemzeti Bank.22
Visszatérve a peres eljárásokra elmondható, hogy a jogalkalmazásban a jogszabályt sértő
feltételek észlelése nyilvánvalóan más módszert igényel, mint a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményeinek érvényre juttatása. Fontos azonban, hogy ezen utóbbi területen is
kiszámítható ítélkezés alakuljon ki, hiszen már ez önmagában is a fogyasztói érdekek
érvényesülése irányába (is) hat.
Összegzésként elmondható tehát, hogy, amennyiben egy fogyasztói szerződés tárgyára
vonatkozóan kógens jogszabályi előírás létezik, annak megsértése a szerződés érvénytelenségét
eredményezi jogszabályba ütközés címén. Ha ezt a szabályt nem sérti a szerződési kikötés vagy
ilyen norma nem is létezik, akkor a tisztességtelenség kritériumrendszerének való megfelelés
további kontrollt jelent, illetve jelenthet. Az pedig, hogy idővel bizonyos tisztességtelen
magatartások, eljárások, illetve formulák konkrét jogszabályi rendelkezést is sértenek, 23 szintén
fogyasztóvédelmi érdekeket szolgál. A jogalkotó ugyanis egyes, a tisztesség követelményével
HAJNAL Zsolt: A pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok aktuális változásai az Európai Unió jogalkotási
folyamatainak tükrében, Debreceni Jogi Műhely, 2009. (6. évf.), 1. szám, 11-13.
19
Az Európai Parlament és a Tanács 254/2014/EU rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves
fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
20
Lásd pl. C-26/13 - Kásler és Káslerné Rábai ügy
21
NAGY Éva: Fogyasztóvédelem és hitelszerződés, In: BARTA Judit - WOPERA Zsuzsa (szerk.): Kodifikációs
tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében, Novotni, Miskolc, 2011., 130-131.
22
http://www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnbhu_kozlemeny_2014031
3_1030 (letöltés időpontja: 2014. június 13.)
23
Lásd: 2/2012 (XII. 10.) PK vélemény
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ellentétes feltételeket később kógens normával is tilalmaz, ezzel egyértelműen a fogyasztók
helyzetét teszi könnyebbé, hiszen a tisztességtelenség, régi Ptk. 209.§-ban meghatározott
elemei (a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megsértése, egyoldalú és indokolatlan
egyensúly-eltolódás) helyett csupán a konkrét jogszabályba ütközés bizonyítása vitathatatlanul
egyszerűbb feladatot jelent.
Emellett azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a bíróságokra is kevesebb munka hárul a
jogszabályba ütközés megállapításakor, mint a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek
vizsgálatakor. Mi sem igazolja jobban a fentieket, mint a Debreceni Ítélőtábla bemutatott
gyakorlata, valamint az, hogy az „egyedileg megtárgyaltság” problémaköre fel sem merülhet
jogszabályba ütközés vizsgálatakor.
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Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.278/2013/7. számú másodfokú ítélete
Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.279/2013/5. számú másodfokú ítélete
Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.639/2013/4. számú másodfokú ítélete
Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.726/2013/4. számú másodfokú ítélete
Debreceni Törvényszék 6.P.21.304/2012/15. számú elsőfokú ítélete
Debreceni Törvényszék 6.P.21.526/2012/15. számú elsőfokú ítélete
Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.533/2013/6. számú másodfokú ítélete
Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.22.334/2012/4. számú másodfokú ítélete
Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.500/2013/6. számú másodfokú ítélete
Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.575/2013/3. számú másodfokú ítélete
Fővárosi Törvényszék 2.G.41.415/2012/8. számú elsőfokú ítélete
Fővárosi Törvényszék 22.G.40.390/2013/6. számú elsőfokú ítélete
Fővárosi Törvényszék 25.G.40.102/2013/11. számú elsőfokú ítélete
Fővárosi Törvényszék 4.G.40.193/2013/8. számú elsőfokú ítélete
Kúria Gfv.VII.30078/2013. számú felülvizsgálati ítélete
Miskolci Törvényszék 23.P.21.972/2012/20. számú elsőfokú ítélete
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Nyíregyházi Törvényszék 12.P.20.714/2012/32. számú elsőfokú ítélete
Nyíregyházi Törvényszék 5.P.21.444/2012/32. számú elsőfokú ítélete
Nyíregyházi Törvényszék 6.P.22.167/2012/15.számú elsőfokú ítélete
Nyíregyházi Törvényszék 6.P.22.232/2012/24. számú elsőfokú ítélete
Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.238/2013/9. számú másodfokú ítélete
Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.716/2013/8. számú másodfokú ítélete
Szegedi Törvényszék 13.P.22.428/2012/10. számú elsőfokú ítélete
BH 2013. 128
BH 2012. 247
C-210/96 - Gut Springenheide és Tusky kontra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt ügy,
(1998) ECR I-4657
C-26/13 - Kásler és Káslerné Rábai ügy
2/2014. számú Polgári jogegységi határozat a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések
tisztességtelenségének megállapítására irányuló indítvány tárgyában
2/2011. (XII. 12.) PK vélemény a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes
kérdésekről
2/2012 (XII. 10.) PK vélemény a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által
alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog
tisztességtelenségéről
1959.évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvéről
Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti vállalkozások
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól
A Tanács 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekről
Az Európai Parlament és a Tanács 254/2014/EU rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra
vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről
http://www.mnb.hu/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnbhu_kozl
emeny_20140313_1030 (letöltés időpontja: 2014. június 13.)
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Kőmíves Péter Miklós: Személyiségvédelem a sajtó- és médiajogban
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Fézer Tamás egyetemi docens
A publikáció célja, hogy bemutassa a polgári jog személyiségvédelem szempontjából
rendelkezésre álló eszköztárát a sajtó és a média területén. Nem célja ugyanakkor a vizsgált
téma büntetőjogi aspektusának bemutatása.
Kétségtelen, hogy napjainkban, amikor a média egyre nagyobb teret nyer a hétköznapi életben,
feltétlenül szükséges az ott megfogalmazott állításokat is vizsgálni a személyiségvédelem
szemszögéből. „A személyiségvédelem fogalmát végül is úgy határozhatjuk meg, mint a
társadalom által elismert személyhez fűződő jogok oltalmát, az ember személyiségének
kibontakozását és háboríthatatlanságát biztosító magánjogi előírások összességét.” 1
Elvitathatatlan, hogy a személyiségvédelem eszközeire az embernek nemcsak a személyes
kommunikáció területén van szüksége, hanem a különféle médiumok területén sem
nélkülözheti azokat.
Személyiségvédelem alkalmazására több esetkörben is lehetőség nyílik. „A polgári jog mind a
valótlan tények jogsértő közlését, mind az emberi méltóságot sértő véleményeket tiltja, eltérő
mércéket alkalmazva a tényközlések és a vélemények tekintetében. A vélemények nagyobb
szabadságot élveznek, de nem korlátlanul, a bírósági gyakorlat definiálja az egyén méltóságát
sértő nem megengedhető vélemények sajátosságait.” 2
Fleck Zoltán véleményével összhangban kijelenthető, hogy a vizsgált témakörben a bíróság
ítélkezési gyakorlatának ismertetése elengedhetetlenül fontos. Minden olyan helyzetben
ugyanis, amikor a jogalkalmazó rendkívül jelentős alapjogok között manőverezve próbál
objektív jogértelmezést nyújtani, kiemelt jelentősége van az alkalmazott jog
következetességének. Ez az állampolgári jogbiztonság érzetének egyik legfontosabb alapja.
Az új magyarországi Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előtt a legjelentősebb
polgári jogi jogforrás az 1959. évi IV. törvény volt, amely megnyugtatóan rendezte a
személyiségjogi védelem esetkörét is. Sarkady Ildikó az alábbiak szerint foglalta össze a
jogszabály legfontosabb alapvetéseit: „A személyiségjogi védelem és jogi eszközei a hatályos3
Polgári Törvénykönyv szerint biztosítottak. A törvény értelmében a személyhez fűződő jogokat
mindenki köteles tiszteletben tartani, e jogok a törvény védelme alatt állnak. Ezzel a
rendelkezéssel a polgári jog védelmet kíván nyújtani a személyiség megsértésének mindenféle
megnyilvánulásával szemben, ezen belül pedig a legjelentősebb személyhez fűződő jogokat a
törvény külön is nevesíti. E körbe tartoznak – egyebek mellett – a becsület, az emberi méltóság,
a jó hírnév védelme, a képmással és hangfelvétellel való visszaélés tilalma, a titok-, valamint
adatvédelem szabályai.
A személyiségjogi védelem alanyai a Polgári Törvénykönyv szerint mind magán- (természetes)
személyek, mind – amennyiben a védelem jellege lehetővé teszi (például imázsperek) – jogi
személyek lehetnek.”4
A sajtó helyreigazítási iránti igény teljesen természetes azokban az esetekben, amikor az
újságírók tévedésből, félreinformáltságból vagy akár rosszindulatból valótlanságokat állítanak
egy-egy személlyel, jogalannyal szemben. A 21. században nem kell különösebben részletezni
a média jelentőségét: egyre több ember válik médiafogyasztóvá még akkor is, ha egyébként
TATTAY Levente: A közszereplők személyiségi jogai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. 17.
FLECK Zoltán: A szólás szabadsága és a személyiség védelme a polgári jogi bírói gyakorlatban, Médiakutató,
2005. nyár. Forrás: http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_02_nyar/06_szolas_szabadsaga/ (Utolsó letöltés
dátuma: 2014. március 7.)
3
Itt a Szerző az azóta hatályon kívül helyezett 1959. évi IV. törvényre utal.
4
SARKADY Ildikó: A közszereplők személyiségvédelme a bírói gyakorlatban, Médiakutató, 2006. ősz. Forrás:
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_03_osz/06_kozszereplok_szemelyisegvedelme/01.html (Utolsó letöltés
dátuma: 2012. 04. 29.)
1
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jelentősen változnak a médiumok használatához kötődő társadalmi szokások. Ebben a széles
körben a legkisebb dezinformáció is képes nagy károkat okozni azokról, akikről megjelentették
azt. Szeghalmi Veronika az alábbiak szerint foglalta össze a sajtó szabadságának a
véleménynyilvánítással összefüggő aspektusát: „A szólás- és a véleménynyilvánítás
szabadsága mindenkit megillet, ezzel együtt azonban a véleménynyilvánításhoz való jognak
tiszteletben kell tartania mások személyiségi jogait is. Ugyanakkor a személyiségi jogok
védelme is csak feltételekkel érvényesülhet, mert azok korlátlan védelem alá vonása éppúgy
káros lehet a szólásszabadságra nézve, mint a megfelelő mértékű korlátozás hiánya. Azt
mondhatjuk tehát, hogy sem a képmáshoz való jog, sem a sajtószabadság nem élvez előnyt a
másikkal szemben, az azonban igaz, hogy e jogokat a »megfelelő egyensúly« elérése érdekében
az adott eset körülményeit is figyelembe véve mérlegelésnek kell alávetni.” 5
A sajtó helyreigazítására vonatkozó szabályrendszert több hazai jogszabály, jogforrás
tartalmazza. Korábban a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény tartalmazott általános rendelkezéseket a sajtó-helyreigazításról, azonban a 2010. évi
CIV. törvény hatálybalépésével a rendelkezések helyét az akkori Polgári Törvénykönyv alábbi
79. §-a vette át: „A sajtó-helyreigazításra irányuló igény érvényesítésének szabályait a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,
valamint a polgári perrendtartásról rendelkező törvény állapítja meg.”. Az új Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből ez a rendelkezés hiányzik, a sajtóhelyreigazítás jogi szabályait az ágazati speciális törvények foglalják magukba. A
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
kimondja, hogy „ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek
vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan
helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása
valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek
a való tények.”6 Ez az alapvető jelentőségű szabályozás a helyreigazításra vonatkozó jogi igény
legáltalánosabb kifejezése, így jól összefoglalja mindazokat az esetköröket is, amikor helye
lehet sajtó-helyreigazításnak. A sajtó-helyreigazítás legfontosabb eljárásjogi szabályait a
korábban már említett és idézett 2010. évi CIV. törvény mellett a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény tartalmazza.
„A polgári jogi szabályozás hosszú éveken keresztül – a törvény előtti egyenlőség alkotmányos
elve alapján – nem tett és jelenleg sem tesz különbséget a személyiségi jogában megsértett
magánszemélyek között az általuk betöltött pozíció, hivatal, ismertség vagy más körülmény
okán. Az elmúlt évtizedben azonban általánossá vált a különböző médiamegnyilatkozások és
szerepkörök differenciált megjelenése. Mondhatni egyrészt, hogy a politika bevonult a bírósági
tárgyalótermekbe, másrészt a média percenként »gyártja« a sztárokat, illetőleg tesz sztárrá
olyan személyeket, akik az általuk felvállalt szerep, nyilatkozat, médiabeli megnyilvánulás
kapcsán közvetve vagy közvetlenül befolyással, hatással vannak egy-egy gazdasági, társadalmi
vagy politikai, kulturális helyzetre. Ennek megfelelően az egyre több jogvitás ügy
eredményeképpen szükséges lett a politikai közszereplés és a közéleti szereplés speciális jogi
megítélése a hazai joggyakorlatban (is).
A jogi szabályozás szerint, akit személyhez fűződő jogában megsértenek, személyesen jogosult
és köteles ebből eredő jogait érvényesíteni. Ennél több követelményt a jogalkotó a
jogérvényesítővel szemben nem támaszt.” 7
SZEGHALMI Veronika: A képmás polgári jogi védelme és a hazai szabályozás alapvonalainak áttekintése európai
példákon át, Médiakutató, 2014/1. tavasz, 54.
6
2010. évi CIV. törvény 12. § (1) bekezdés.
7
SARKADY Ildikó: A közszereplők személyiségvédelme a bírói gyakorlatban, Médiakutató, 2006. ősz. Forrás:
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_03_osz/06_kozszereplok_szemelyisegvedelme/01.html (Utolsó letöltés
dátuma: 2012. 04. 29.)
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Sarkady Ildikó tanulmányából jól látható, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem tett deklarált
módon különbséget ember és ember között. Az érdekes jogi felvetés, amely a közszereplők
bírálatával kapcsolatban fogalmaz meg fontos tételeket, minden korábbinál aktuálisabb. A
közszereplőkkel szemben ugyanis – teljesen jogosan – megfogalmazható elvárás, hogy
könnyebben bírálhatóak legyenek. A közszereplés önként választott életforma, amely jellegéből
kifolyólag generálja a magasabb érdeklődést is a közszereplő magánéletére is, nem csak arra a
tevékenységi körre, amely miatt a közszereplés maga kialakult. Az is általánosságban
kijelenthető, hogy a közszereplők egy jelentős hányada kifejezetten keresi az újabb és újabb
megnyilvánulások potenciális fórumát, vagyis a közfigyelemre a közszereplők gyakorta maguk
tartanak igényt. Okvetlen le kell azonban szögezni, hogy a közszereplőkkel szemben
megfogalmazott vélemények sem lehetnek sértőek és a közszereplőkkel összefüggésben
megfogalmazott állításoknak is valóságosaknak kell lenniük.
A 2013. évi V. törvény hatályba lépésével a közéleti szereplők személyiségi jogának védelme
új szövegezést kapott:
„2:44. § [Közéleti szereplő személyiségi jogának védelme]
A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi
jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül
korlátozhatja.
2:45. § [A becsülethez és jóhírnévhez való jog]
(1) A becsület megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos
befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás.” 8
A megváltozott jogi szabályozás fentebb ismertetett formája az Alkotmánybíróság 7/2014. (III.
7.) AB határozata által megváltoztatott szövege, amely alkotmányellenesnek nyilvánította a
2:44. § „méltányolható közérdekből” fordulatát. Az Alkotmánybíróság határozatának
ismertetése vagy elemzése nem tárgya jelen tanulmánynak, azonban a jogszabály szövegének
közlésekor feltétlenül szükséges utalni rá.
Szeghalmi Veronika az új Polgári Törvénykönyv képmások védelméről szóló részének
elemzésekor az alábbi alapvető meghatározással él a régi Polgári Törvénykönyv és John David
Viera: Images as Property in Image Ethics: The Moral Rights of Subjects c. 1988-as tanulmánya
alapján. „A személyhez fűződő jogok – vagy az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
terminológiájával élve: a személyiségi jogok – védelme az ember személyiségének integritását
biztosítja, az integritás pedig a jogképességből ered, amely minden embert születésétől fogva
megillet. E jogok keretében mindenkinek jogában áll hozzájárulni ahhoz vagy megakadályozni
azt, hogy róla felvétel készüljön, illetve a már elkészített fényképfelvétel nyilvánosságra
kerüljön. A közszereplés bizonyos eseteit és a tömegfelvételeket leszámítva az adott személyről
készített képfelvétel elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása
szükséges, ez a hozzájárulás pedig kizárja a jogsértést. Napjainkban azonban az ember
magánéletének, képmásának média általi tiszteletben tartása meglehetősen háttérbe szorult, és
sokszor előfordul, hogy az érintett tudta és kifejezett hozzájárulása nélkül készítenek vagy
tesznek közzé róla sértő képsorozatot. A fényképezőgép és a televízió általi képrögzítés
elkülönítette egymástól a „vizuális képmást” és a valódi képmást, és lehetővé tette a képek
tömeges termelését is.”9
Az új Polgári Törvénykönyv a képmások védelmének körében is ismeri a közszereplés
fogalmát, amelyhez speciális következményeket fűz.
„[A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. § és 2:45. § (1) bekezdés.
SZEGHALMI Veronika: A képmás polgári jogi védelme és a hazai szabályozás alapvonalainak áttekintése európai
példákon át, Médiakutató, 2014/1. tavasz, 53.
8
9
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(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.” 10
Jól látható tehát, hogy a képmások védelme esetkörében a közszereplésnek egészen speciális
jelentőség van, hiszen a nyilvános közéleti szereplésről készült felvételek és a tömegfelvételek
esetén nincsen szükség az érintett hozzájárulására a felvétel közzétételéhez.
A sajtó- és médiajog és a polgári jog esetében talán még az átlagosnál is nagyobb a bírói
gyakorlat jelentősége. Nem ritkán nüánszokon múlik, hogy a bíróság miként ítél meg egy-egy
konkrét ügyet. Fleck Zoltán véleménye mindenesetre nagyszerű összefoglalása mindazoknak a
dilemmáknak, amelyet a vizsgált kérdéskör gerjeszt. „Nehéz területe ez a bírói gyakorlatnak:
alkotmányos jogok ütköznek, egyaránt fontos értékek között kell mérlegelni, egyensúlyozni
szűkszavú jogszabályok, az Alkotmánybíróság értelmezései és a Legfelsőbb Bíróság irányelvei,
eseti döntései segítségével. De a jogalkalmazó szempontjából nehéz azért is, mert fokozott,
gyakran politikai figyelem irányul a területre, szinte állandó az elégedetlenség a
szólásszabadságot nyirbáló bírói ítéletek miatt. (…)
E jogterületeken nagyobb a jogalkalmazó szubjektumának szerepe, és részben más természetű
képességeket is igényelnek: a jogon kívüli elemek, a nyelvtani, a stilisztikai, a szerkesztési és a
társadalmi elemzések gyakran megkerülhetetlenek. Az sem könnyíti meg a bírók helyzetét,
hogy az átlagnál nagyobb a fellebbezések aránya, a felek tipikusan végigmennek a lehetséges
fórumokon, szűk a megegyezés lehetősége.”11
Fleck Zoltán tanulmánya szerint a sajtóperek esetében kirívóan nagy a fellebbezések aránya,
amely óhatatlanul is a bírói szubjektivitás szerepének erősödésével jár. Emellett nem lehet
megfeledkezni arról sem, hogy az a kiemelt figyelem és érdeklődés, amely egy-egy jelentősebb
sajtópert kísér, akár érdemben befolyásolhatja az olyan, jellegükből kifolyólag sem teljesen
objektív körülmények alakulását, mint például a tanúvallomások tartalma.
Összegezve a fentebb leírtakat elmondható, hogy az új Polgári Törvénykönyv változást hoz a
személyiségi jogok világába és így – áttételesen – a sajtó- és médiajog világába is. Szükséges
azonban a kellő mértékű bírósági gyakorlat kialakulása is ahhoz, hogy a változások pontos
mértékével tisztában lehessünk. Mindaddig is fontos kérdés, hogy a korábban alkalmazott
bírósági gyakorlat mennyiben átültethető az új jogszabályi környezetbe. Amennyiben sikerül a
korábbi joggyakorlat értékeit megmenteni, úgy a jövőben is jól működhet a
személyiségvédelem a sajtó- és médiajogban.
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Nagy Gergő: A sérelemdíj és felelősségbiztosítás viszonyának egyes kérdései az új Ptk.
hatálybalépésének küszöbén
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Fuglinszky Ádám egyetemi docens
A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv alapvető újítással él a
személyiségi jogi jogsértések vagyoni jellegű jogkövetkezményei terén: a nem vagyoni
kártérítést a kártérítési jog fogalmi körén kívül elhelyezkedő sérelemdíj váltja fel. A sok
szempontból jelentős változás többek között az egyes kapcsolódó felelősségi viszonyok, így a
felelősségbiztosítások terén is megválaszolandó kérdéseket vetett fel. Mostani írásomban az
ebből adódó bizonytalanságokat, továbbá a jogalkotás eddigiekben megfogalmazott válaszait
vizsgálom meg.
I. A sérelemdíj megjelenése az új Polgári Törvénykönyvben
A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) Második Könyvében („Az ember mint
jogalany”), a személyiségi jogok megsértésének szankciói körében úgy rendelkezik, hogy akit
személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.
A kódex a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételei körében utal a kártérítési felelősség
szabályaira, ugyanakkor kimondja, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén
kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges, mértékét pedig a bíróság az
eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság
mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, egy
összegben határozza meg.1
Bár elméletileg a sérelemdíjról is elmondható a nem vagyoni kártérítés azon sajátossága,
miszerint a pénzben pontosan meg nem határozható, de a személyiségi jogok sérelmében
egyértelműen megnyilvánuló hátrányok kompenzációjául szolgál, azonban a fent hivatkozott
tételes jogi szabályok, illetve a kódexben elfoglalt rendszertani hely egyaránt mutatja, hogy
mind dogmatikai, mind jogalkalmazási szempontból koncepcionális változtatással állunk
szemben.2 Jelen dolgozatnak tartalmi és terjedelmi korlátai miatt nem lehet témája ennek teljes
körű bemutatása, azt azonban szükségesnek látjuk megjegyezni, hogy a sérelemdíj bevezetése
mind a kártérítési jog, mind a személyiségi jogvédelem területét érinti, és elméleti
jelentőségével párhuzamosan a jogalkalmazás számára is megoldandó kérdéseket vet fel.
A sérelemdíj bevezetése egyrészt a kártérítés rendszerét alakítja át abban az értelemben, hogy
míg korábban a személyiségi jogok megsértésének szankciójaként nem vagyoni kártérítés volt
igényelhető, addig az új Ptk. rendszerében „nem vagyoni károkról”, illetve „nem vagyoni
kártérítésről” már nem is beszélhetünk, hiszen a kodifikáció és a jogalkotó úgy foglalt állást,
hogy a „kár” fogalmi körébe kizárólag a vagyoni károk tartoznak. Mindez azt eredményezi,
hogy kártérítés megállapítására a továbbiakban kizárólag vagyoni károk esetén nyílik
2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2:52. §
A fenti meghatározás az ún. reparációs elvből indul ki, ezzel kapcsolatban ld. pl. BÁRDOS Péter: Kárfelelősség a
Polgári Törvénykönyv rendszerében, HVG-ORAC. Budapest, 2001., 40.). A nem vagyoni kártérítés kérdéskörét
ugyanakkor részletesen elemezte az Alkotmánybíróság is 34/1992. (VI. 1.) sz. határozatában, és kifejtette, hogy
személyiségi jogsértések esetén a reparáció nem értelmezhető kitétel, tekintettel arra, hogy egy személyiségi
jogsértés eredményét csak maga a sérelmet szenvedett fél ismerheti igazán. Az Alkotmánybíróság az ún.
személyiségi jogi elv gondolata mentén haladva úgy foglalt állást, hogy arra kell fókuszálni, hogy valamely
cselekmény támadta-e valamely személy személyiségét vagy sem, és – mivel a jogtárgy ilyen esetben a
személyiség – külön külső jelek igazolása nélkül kell elismerni a jogaiban sértett fél igényét. Ezzel kapcsolatban
részletesen ld. pl. FÉZER Tamás: A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban, HVG-ORAC,
Budapest, 2011.
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lehetősége a bíróságnak, a nem vagyoni kártérítés helyett pedig 2014. március 15. napjától
sérelemdíj megítélésének lehet helye, az új Ptk. 2:52. § szerinti eltérő szempontrendszer
alapján.
Ezen szempontrendszer kiindulópontja, hogy a sérelemdíj a kártérítési jog területén kívülre
kerül, tekintettel arra, hogy a törvény miniszteri indokolása szerint a sérelemdíj a személyiségi
jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő közvetett kompenzációja és egyben
magánjogi büntetése.3 A joggyakorlat számára a változás nagyvonalakban abban ragadható
meg, hogy bár mögöttes szabályként a kártérítés szabályait kell alkalmazni, a sérelemdíjra való
jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem
szükséges, és már önmagában a jogsértés ténye – annak felróhatóságától függetlenül –
megteremti a sérelemdíj követelésének jogalapját, míg az eset egyéb körülményei, tehát pl. a
felróhatóság, a jogsértés súlya, esetleges ismétlődő jellege csupán a sérelemdíj
összegszerűségének adott ügyben történő meghatározása körében lesz releváns. Változást jelent
az is, hogy a sérelemdíj összegét az új Ptk. szerint kizárólag egy összegben lehet meghatározni,
járadékként tehát nem.
II. A felelősségbiztosítás és a sérelemdíj viszonyának alapproblémája
A sérelemdíj bevezetésének gondolata komoly elméleti vitákat váltott és vált ki jelenleg is a
magyar jogirodalomban.4 A Kúria mb. tanácselnök bírája, Molnár Ambrus némiképp köztes
álláspontot elfoglalva nemrég megjelent tanulmányában egyebek mellett arra is rámutat, hogy
a jogintézmény megjelenése a jogalkalmazás számára több szempontból is megoldandó
kérdéseket vet fel, és ilyen értelemben különösen érzékeny terület a felelősségbiztosítás
jogintézménye.5 A probléma gyökere abban jelentkezik, hogy – ahogy arra Molnár is utal – az
új Ptk. 6:470. § (1) bekezdésének elfogadott szövege tulajdonképpen megegyezik a jelenleg
hatályos Ptk. 559. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Eszerint felelősségbiztosítási szerződés
alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és
mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. 6
Ld. a 2013. évi V. törvény 2:52. §-hoz fűzött Miniszteri indokolást (forrás: Complex Jogtár).
Az új Ptk.-hoz fűzött Miniszteri indokolás szerint „A változás – az elméleti és dogmatikai tisztánlátás
előmozdítása mellett – hatékonyabb védelmet biztosít a személyiségi jogaiban sértett számára.” Korábban a nem
vagyoni kártérítés intézményének megszüntetése és a sérelemdíj bevezetése mellett érvelt Boytha György is, aki
szerint a sérelemdíj szankciójának méltányosságtól függő alkalmazása az anyagi igazság szolgáltatását segítheti a
polgári jogi ítélkezésben, míg a személyes sérelmeknek a kártérítés anyagi koordinátáitól függetlenített elbírálása
fokozottabban az erkölcsi értékek tudatosítására és erősítésére is. (BOYTHA György: A személyiségi jogok
megsértésének vagyoni szankcionálása, Polgári Jogi Kodifikáció, 2003/1. szám, 5.). Petrik Ferenc ellenben
kifejezetten ellenzi a változtatást, elsősorban arra tekintettel, hogy míg álláspontja szerint a nem vagyoni kárpótlás
feltétlen volta és általánossága az utóbbi évtizedek magyar polgári jogi jogfejlődésének és a jogalkalmazásának
egyik legjelentősebb eredménye volt, és a bírói gyakorlatban kikristályosodtak a nem vagyoni kár megtérítésének
világos feltételei, így bölcs, méltányos és elvileg sem kifogásolható gyakorlat alakult ki, addig jelentős problémát
jelenthet a bírói méltányosság szempontjainak kizárólagossá válása, mert ezzel a jogalkotó a kárpótlás feltétlen
jellegét adja fel. (PETRIK Ferenc: A nem vagyoni kár megtérítése védelmében, Polgári Jogi Kodifikáció, 2003/1.
szám, 6-8. o., ld. még pl. PETRIK: Személy vagy személyiség. Az új Ptk. személyiségi jogi rendelkezései.
Jogtudományi Közlöny, 2011/5. szám, 274-276.). Az új Ptk. elfogadását követő eddigi időszakból feltétlen
említést érdemel Sárközy Tamás professzor tanulmánya, amely a sérelemdíj gyakorlatban való érvényesülésének
lehetséges problémáit veti fel. Sárközy a problémát a sérelemdíj személyiségi jogokhoz történő kizárólagos
kapcsolódásában látja. Ez álláspontja szerint azért helytelen, mert a sérelemdíj intézménye szélesebb kategóriát
foglal magában, mint amit a személyiségi jogok rendszere lefedni képes, így kérdéses, hogy a személyiségi
jogsérelmeken túlnyúló nem vagyoni jellegű károk esetén milyen alapon lesz követelhető a jogsértés orvoslása.
(SÁRKÖZY Tamás: Fordulat a magyar kártérítési jogban, Magyar Jog, 2013/9. szám. 537.)
5
MOLNÁR: i.m. 748. A kérdésre egyébként korábban Boytha György is rámutatott (ld. BOYTHA: i.m., 5.)
6
A jelenleg hatályos Ptk. szövegétől az új Ptk. szóhasználata csak annyiban tér el, hogy a mentesítés mércéjeként
nemcsak a felelősségbiztosítási szerződésben meghatározott mértéket, hanem annak a szerződésben meghatározott
módját is előírja.
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Figyelemreméltó, hogy a törvényszöveg kár megtérítéséről rendelkezik. Ezáltal viszont akár
úgy is tűnhet, mintha a kodifikáció a törvényszöveg megalkotásakor, illetve a jogalkotó annak
elfogadásakor a felelősségbiztosítás szabályait nem hozta volna teljes összhangba a sérelemdíj
intézményével. Míg ugyanis a hatályos Ptk., illetve az egyes felelősségbiztosítási tárgyú külön
törvények a felelősségbiztosítás tartalma meghatározásakor az 1959. évi Ptk. szerinti
kárfogalmat veszik alapul, és ezzel a biztosítók nem vagyoni károkért fennálló felelősségét is
előírják, az új Ptk. – ahogy arra fentebb már utaltunk – a sérelemdíjat a kártérítési jog körén
kívül helyezi el, a kárfogalmat pedig elszakítja az immateriális joghátrányok fogalmi körétől.
Az ugyan az új kódex minden dogmatikai, illetve rendszertani újítása mellett sem várható, hogy
ilyen jellegű joghátrányok a jövőben nem fognak felmerülni, a fentiekből nem kevesebb
következik, mint hogy az új Ptk. olyan helyzetet idézett elő, amelyben a sérelemdíj-követelés
főszabály szerint nem tartozik a felelősségbiztosítási fedezet körébe. Másképpen
megfogalmazva: a biztosított a sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem
esetén a kódex hatálybalépését követően elvileg nem hivatkozhatna olyan jogszabályi
rendelkezésre, amely alapján az őt ért joghátrány vagyoni kompenzációja felelősségbiztosítás
körében jogalappal követelhető, hiszen a vonatkozó jogszabályok kizárólag károk
megtérítésére nyújtanak biztosítási fedezetet. Ez a helyzet viszont amellett, hogy joghézagot
okoz, a felelősségbiztosítás rendeltetésével sem feltétlenül egyeztethető össze.
A joghézagot példázzák az egyes kötelező felelősségbiztosítási tárgyú külön törvények is, ezek
ugyanis jelenlegi formájukban kizárólag károk megtérítését utalják a felelősségbiztosítási
szerződések körébe, sérelemdíj fizetésére azonban nem nyújtanak jogalapot. A kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kgfb. tv.)
szerint a biztosítási kötelezettséget úgy határozza meg, hogy a gépjármű üzembentartója a
gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére köteles biztosítási szerződést kötni7, az
ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) pedig az ügyvéd Ptk. szerinti anyagi
felelősségét, illetve kötelező felelősségbiztosításának fedezeti körét szintén károk megtérítésére
vonatkoztatja.8 Ilyen formában viszont ezen hivatkozott külön törvények sem rendelkeznek a
sérelemdíj-követelések felelősségbiztosítási alapú megtérítéséről.
III. Az ellentmondásos helyzet felszámolásának elvi lehetőségei és a jogalkotás válaszai
Amennyiben az új Ptk. sérelemdíjra és felelősségbiztosításra vonatkozó szabályai közötti
koherencia megteremtése a célunk, arra alapvetően két megoldás mutatkozik. A visszás jogi
helyzet feloldására egyrészt alkalmas lehet, hogy – tekintettel az új Ptk. alapvetően diszpozitív
jellegére – az adott szerződő felek a felelősségbiztosítási szerződésben rendelkeznek a
sérelemdíj iránti igényekről, ügyleti feltétellé teszik azokat, azaz a felelősségbiztosítás fedezeti
körét a személyiségi jogi jellegű jogsértésekért fennálló felelősségre, tehát a sérelemdíj
fizetésére is kiterjesztik.9 Ennek kapcsán figyelemreméltó, hogy a biztosítási piac szereplői
milyen felkészülten reagáltak a szabályozás elkésettségére, a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítások megújítása időszakának közeledtével a biztosítók ugyanis ennek
megfelelően módosították a felelősségbiztosítási szerződések tartalmát, és hasonló a helyzet az
ügyvédi felelősségbiztosítások piacán is, ahol egyes biztosítótársaságok aktív kampányba
kezdtek, hogy az általuk kínált felelősségbiztosítás kiterjed a személyiségi jogi igények
megtérítésére is.
Mindezek mellett a jogalkotó a vonatkozó jogszabályok módosításával maga is megteremtheti
a sérelemdíjra kötelezés anyagi jogi feltételeit.10 Álláspontom szerint ez utóbbi megoldás
Kgfb. tv. 4. § (1) bek.
Ütv. 10. (1)-(2) bek.
9
MOLNÁR: i.m. 748.
10
MOLNÁR: i.m. 748.
7
8
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egyeztethető össze jobban mind a jogbiztonság, tehát a felelősségbiztosításokhoz kötődő
kockázatközösségi rendszer kiszámíthatósága, stabilitása gondolatával, melyet a kötelező
felelősségbiztosításokat illetően az Alkotmánybíróság több határozatában is kiemelt
fontosságúnak minősített.11 A testület a kötelező felelősségbiztosítások kapcsán többek között
kifejtette, hogy azok rendszerét megfelelő garanciákkal kell létrehozni és működtetni annak
érdekében, hogy a kockázatközösségben a tagok alapos okkal számíthassanak arra, hogy az
okozott károk megtérítése nem közvetlenül rájuk, hanem a kockázatközösség tagjainak
összességére, tehát közvetlenül a velük szerződött biztosítóra hárul. Az alkotmánybírósági
gyakorlat a fentieket ugyan kifejezetten a kötelező felelősségbiztosításokra vonatkoztatta,
véleményem szerint azonban mindezek az önkéntes felelősségbiztosítások kapcsán is
irányadónak tekinthetők, hiszen a felelősségbiztosítás jogintézményének talán legfőbb vonását
– a kockázatközösség kiszámíthatóságát – ragadják meg.
A kódex elfogadását követően eddig eltelt időszakot tekintve úgy tűnik, a fent tárgyalt
ellentmondásokat a jogalkotás is érzékelte, és talán a fentiekhez hasonló megfontolások, de
mindenképpen az új Ptk.-nak az egyes kapcsolódó törvényekkel való összhangjának
megteremtése érdekében igyekszik megtalálni válaszait a kialakult helyzetre. Maga Vékás
Lajos professzor is több ízben megfogalmazta, hogy az új Ptk. elfogadását követően a kódex
hatálybalépéséhez elengedhetetlennek mutatkozik egyes törvények megalkotása. 12 Az
alábbiakban a felelősségbiztosítás kapcsán ezen jogalkotói lépések szabályozási irányára,
szerepére, lehetséges hatására, illetve eredményességének kérdésére kívánok röviden kitérni.
III.1. A Ptké. felelősségbiztosítást érintő szabályai
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013.
évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) a felelősségbiztosítási szerződésekről úgy
rendelkezik, hogy a Ptk. hatálybalépését megelőzően létrejött felelősségbiztosítási szerződések
– és nem csupán a kötelező felelősségbiztosítások! – esetében a károsult a Ptk. hatálybalépését
követően bekövetkezett biztosítási esemény alapján a sérelemdíj megtérítésére is igényt tarthat,
a biztosító azonban csak olyan mértékben és feltételekkel köteles a károkozó helyett helytállni,
amilyen mértékben és feltételekkel a nem vagyoni károk megtérítésére a Ptk. hatálybalépését
megelőzően köteles lett volna.13
A Ptké.-hez fűzött miniszteri indokolás nem igazán világítja meg a szabályozás hátterét, hanem
csupán annyit tartalmaz, hogy a rendelkezés a kiszámíthatóság jegyében az esetleges jogviták
elkerülését hivatott szolgálni.14 Ez utóbbi a sérelemdíj és a felelősségbiztosítás viszonyának
fent részletezett tisztázatlansága okán mindenképpen indokoltnak látszik, a Ptké. vonatkozó
rendelkezéseit szélesebb perspektívából vizsgálva ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy a
szabályozás elsősorban a biztosítottakat védi, és nem pusztán azért, mert kiterjeszti a
felelősségbiztosítók helytállási kötelezettségének körét a sérelemdíj-követelésekre, de azért is,
mert így a szerződő feleknek nem kell külön megállapodást kötniük az ilyen igényekre, hanem
a biztosító minden további nélkül köteles korlátozottan helyt állni a biztosítottat ért
személyiségi jogsérelmekért. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a törvény egyértelművé teszi a
nem vagyoni kártérítés és a sérelemdíj közötti elméleti összefüggés, illetve jogfolytonosság

Ebben a körben ld. pl. 9/1992. (I. 30.) AB hat. ABH 1992, 59, 65.; 47/2003. (X. 27.) AB hat., ABH 2003, 525,
535.; 33/2005. (IX. 29.) AB hat., ABH 2005, 352, 358.); 83/2011. (XI.10.) AB hat., ABH 991, 1001.
12
ld. pl. VÉKÁS Lajos: Az új Ptk. kodifikációs munkálatainak összegzése, kitekintés, In: Grad-Gyenge Anikó
(szerk.): Egy új korszak hajnalán – Konferencia-kötet az új Polgári Törvénykönyv tiszteletére, Károli Gáspár
Református Egyetem - ÁJK. Budapest. 2013., 186.
13
Ptké. 55. § (2) bek.
14
A 2013. évi CLXXVII. törvény 55. § (2) bekezdéséhez fűzött Miniszteri Indokolás (forrás: Complex CD-Jogtár).
11
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fennállását azáltal, hogy ugyanazon jogsérelem szankciói körében egymás mellé helyezi a két
jogintézményt.
A Ptké. megoldásával szemben ugyanakkor kritikaként hozható fel, hogy csak azt az esetet
vonja szabályozási körébe, amikor a felelősségbiztosítási szerződés megkötése a Ptk.
hatálybalépésének napját, tehát 2014. március 15-ét megelőzően történik, a biztosítási esemény
pedig ezt követően következik be, és kizárólag erre az esetre ír elő korlátozott helytállási
kötelezettséget a sérelemdíj fizetése körében a biztosító részére, az új Ptk. hatálybalépését
követően kötött szerződésekből származó biztosítási igényeket viszont nem vonja szabályozási
körébe, így a felelősségbiztosítás a sérelemdíj fizetésére ezen esetekben továbbra sem nyújt
fedezetet. Álláspontom szerint azonban ez önmagában nem feltétlenül jelenti a szabályozás
hiányosságát, hiszen a Ptké. a szabályozási átmenetből adódó nem egyértelmű helyzetre ad
megoldást, így tulajdonképpen eleget tesz azon az elvárásoknak, amelyeket egy nevében is
„átmeneti rendelkezésekről” szóló törvénnyel szemben támasztani lehet.
III.1. Kötelező felelősségbiztosítások és salátatörvény
Eltérő irányba hat és végső soron feloldja a fent tárgyalt alapellentmondást az a
„salátatörvény” 15, amely felelősségbiztosítások esetén megteremti a sérelemdíj követelésének
jogalapját, mert az új Ptk. 6:470. § (1) bekezdését úgy módosítja, hogy felelősségbiztosítási
szerződés alapján a biztosított a kártérítés mellett a sérelemdíj megfizetése alóli mentesítést is
követelheti.16
A törvény hivatkozott részének a fentiek szerinti végül is elfogadott szövegéhez kisebb
„kerülőúttal” jutott el a jogalkotó, a közigazgatási és igazságügyi miniszter által eredetileg
benyújtott törvényjavaslat a sérelemdíj iránti igények jogalapját ugyanis nem az új Ptk., hanem
kizárólag az egyes kötelező felelősségbiztosításokat szabályozó külön törvények módosításával
kívánta lehetővé tenni. A javaslat nem egységes módszerrel kezelte az egyes kötelező
felelősségbiztosításokat: míg ugyanis például a Kgfb. tv. esetében magát a „kár” és a
„kártérítés” fogalmát terjesztette ki a sérelemdíj fizetés alapjául szolgáló jogsérelmekre, illetve
a sérelemdíjra, addig az Ütv.-t akként módosította, hogy az ügyvéd a tevékenysége körében
okozott személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj fizetésére is köteles, amelyre a kötelező
ügyvédi felelősségbiztosítás fedezetet nyújt. 17 A javaslathoz fűzött előterjesztői indokolás
egyértelművé tette, hogy a változtatást az új Ptk. hatálybalépésével, közelebbről a sérelemdíj
bevezetésével felmerülő egységes fogalomhasználat és egyértelműség követelménye
indokolja18, ugyanakkor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások kapcsán az is érvként
jelent meg, hogy a külföldi jogrendszerekben a vagyoni kár, a nem vagyoni kár, a sérelemdíj,
illetve egyéb fogalmak nem feltétlenül egyeznek meg a magyar Ptk. szerinti kár- és sérelemdíjfogalommal, ami a külföldön okozott károk esetén a jogalkalmazás számára nehézséget
jelentene.19 Az egyes külön törvények módosításával a jogalkotó ugyan egyértelműen
megkísérelte a szabályozási hézagok felszámolását, de a törvényjavaslatban előterjesztett
módszerrel ezt maradéktalanul nem teljesíthette. Továbbra is fennállt ugyanis az a helyzet, hogy
2013. CCLII. törvény Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról (A törvényt az Országgyűlés 2013. december 19-i ülésnapján fogadta el, és a Magyar Közlöny 2013.
december 30-i, 2013/222. számában került kihirdetésre.)
16
A 2013. CCLII. törvény 188. § (8) bek. szerint: „A Ptk. 6:470. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép
hatályba: „(1) Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben
megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre
jogszabály értelmében köteles.”
17
T/12824. sz. törvényjavaslat 99. § (1) bek., 168. § (1) bek., (4) bek., illetve a T/12824. sz. törvényjavaslathoz
kapcsolódó 14. sz. módosító indítvány 40. pontja
18
T/12824. sz. törvényjavaslathoz fűzött Indokolás 255., 285., 323.
19
T/12824. sz. törvényjavaslathoz kapcsolódó 14. sz. módosító indítvány Indokolás 31.
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az új Ptk. szerint általában véve a felelősségbiztosítás kizárólag a vagyoni károkra nyújthat
fedezetet, ami viszont azt jelentené, hogy amennyiben valaki önkéntesen köt
felelősségbiztosítási szerződést, annak fedezeti köre – a törvényjavaslat eredeti szövegének
elfogadása esetén is – a személyiségi jogi jogsértéssel okozott sérelmekre, illetve az ebből
származó sérelemdíj-igényekre az általános szabályok szerint a továbbiakban sem terjedt volna
ki, ráadásul erre a Ptké. sem adna kielégítő választ. Az ezzel kapcsolatos problematikát
jómagam már korábban megfogalmaztam, és végkövetkeztetésként amellett foglaltam állást,
hogy mivel kétséges, hogy a kodifikációt és a jogalkotót az a szándék vezette volna, hogy
kizárja a felelősségbiztosítás fedezeti köréből az immateriális jogsérelmeket, a szabályozás
koherenciája, és a felelősségbiztosítás mint jogintézmény által nyújtani kívánt jogvédelem
szempontjai figyelembevételével a legcélszerűbb az lenne, ha maga az új Ptk. rendelkezne úgy,
hogy a felelősségbiztosítás a vagyoni károk mellett a személyiségi jogsérelmekre is vagyoni
fedezetet nyújt. Ez a megoldás ugyanakkor jogtechnikai szempontból szükségtelenné tette
volna és tenné a továbbiakban az egyes felelősségbiztosítási vonatkozású törvények egyenkénti
módosítását.20 A jogalkotó végül tulajdonképpen egy ilyen megoldás mellett foglalt állást, azzal
a különbséggel, hogy a külön törvények módosítása is elfogadásra került, méghozzá az
eredetileg beterjesztett, illetve a módosító indítványokban meghatározott szövegezéssel.21 Ez
utóbbinak egyik – valójában leginkább marginálisnak értékelhető – velejárója, hogy míg
például ügyvédi felelősségbiztosítás esetén elvileg nem kizárt annak elméleti lehetősége, hogy
a biztosított ügyvéd több biztosítóval is szerződjön, külön a vagyoni károk és külön a
személyiségi jogsértések esetére fennálló felelősségbiztosításra, addig gépjárműfelelősségbiztosítás esetén erre már ez idáig sem volt lehetőség a Kgfb. tv. 10. §-ában
meghatározott kétszeres biztosítás tilalma szerint, és ezt a kárfogalom törvényjavaslat szerinti
egységessége a jövőben is kizárja. A törvény által ily módon megtartott eltérő szabályozási
módszer – melynek indokoltsága álláspontom szerint egyébként kérdéses – így elsősorban csak
a szerződéskötési gyakorlatra lehet hatással, mert a Ptké. fent tárgyalt szabálya elvileg
megfelelően rendezi a szabályozási átmenethez fűződő bizonytalanságokat.
IV. Egy jogalkotási folyamat margójára
Amennyiben a fenti jogalkotói lépéseket általánosságban szeretnénk értékelni, mindenekelőtt
le kell szögeznünk: az, hogy egy új jogintézmény megjelenése megoldandó kérdések elé állítja
a jogalkalmazást vagy éppen a jogtudományt, nem egyedülálló és önmagában semmiképp sem
áthidalhatatlan probléma. A sérelemdíj és a felelősségbiztosítás egymáshoz való viszonya
kapcsán ugyanakkor azt láthattuk, hogy maga az új Ptk. sem teljes mértékben követte le a
változásokat, továbbá az egyes külön törvények sem voltak összhangban a sérelemdíjra
vonatkozó új szabályozással. S bár a fenti jogalkotói megoldások végül is elvileg elvezettek az
új Ptk., a sérelemdíj, az önkéntes és a különböző típusú kötelező felelősségbiztosítások közötti
összhang, illetve a megfelelő fedezeti kör megteremtése irányába, a még hatályba nem lépett új
Ptk. módosítása nem tartozik az elképzelhető legelegánsabb lépések körébe a jogalkotó
részéről, különös tekintettel arra, hogy a változtatás hátterében meghúzódó elméleti és a
jogalkalmazás számára is potenciális problémát jelentő alapösszefüggések a kodifikációs
munkálatok során sem voltak ismeretlenek. A sérelemdíjat övező bizonytalanságokra adandó
válaszokat mindazonáltal a jogalkalmazásnak kell majd megtalálnia.
NAGY Gergő: A sérelemdíj és a felelősségbiztosítás viszonya. (forrás: http://www.arsboni.hu/serelem.html,
megjelenés: 2013. november 13.; illetve http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/szakma/a-serelemdij-es-afelelossegbiztositas-viszonya#, megjelenés: 2013. november 15.)
21
Ld. pl. 2013. CCLII. törvény 100. § (2) bek., 169. § (1) bek. az ügyvédi, illetve a kötelező felelősségbiztosítások
vonatkozásában, de ugyanebben a körben említhetjük az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
felelősségbiztosításhoz kapcsolódó szabályainak módosulását, ld. pl. 8. § (21) c) pont.
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Sápi Edit: Az általános szerződési feltételek és a szerzői jog kapcsolódó pontjai
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Bíró György intézetigazgató egyetemi tanár
A következőkben a polgári jogi általános szerződési feltételekre vonatkozó szabályozás és a
szerzői jog kapcsolódó pontjait kívánjuk áttekinteni. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a
blanketták és a szerzői jog viszonyáról, be kell mutatnunk az adott terület általános szabályait
is. Ennek megfelelően első körben az általános szerződési feltételekre vonatkozó
szabályanyagot tekintjük át. Második és harmadik témakörben a felhasználási -, és kiadói
szerződések megkötésének szabályait vizsgáljuk. Ezek után anonimizált kiadói általános
szerződési feltételekből idézünk olyan kikötéseket, melyek egyoldalú előnyt hordoznak
magukban a feltételek kidolgozója javára. Ezen feltételeket alkalmazó kiadókat név szerint
említeni nem kívánom, a téma iránt érdeklődők azonban könnyedén megtalálhatják ezeket a
szerződéseket. Utolsó egységként egy új, „alternatív” irányvonal, az ún. Creative Commons,
mint általános szerződési feltételeket, szabványlicenceket kínáló non-profit szervezet
megjelenésével foglalkozom.
A cikk alapkérdése az lenne, hogy van –e sajátosság a felhasználási, kiadói szerződések
szabványszerződések útján történő megkötése során? Megkíséreljük bemutatni, hogy
amennyiben vannak ilyen sajátosságok, azok mely kérdések köré összpontosulnak. Mely
kikötések lehetnek a kiadói, felhasználási blankettákban azok, amelyek indokolatlan egyoldalú
előnyt hordoznak magukban, vagy szélsőségesebb esetben jogszabályba ütköznek.
Ismeretes, hogy a szerződések megkötésének speciális válfajai közt az általános szerződési
feltételek igénybevételével történő szerződéskötés mellett még számos speciális módozatot
kínál a polgári jog. Felmerülhet a kérdés, hogy miért ezt az egy speciális csoportot emelem ki.
Ennek oka, hogy manapság leginkább blanketták útján történik számos szerződés megkötése,
mely alól a felhasználási, elsősorban kiadói szerződések sem képeznek kivételt, mivel a kiadók
sok esetben általános feltételeket alkalmaznak a szerződéskötési folyamat megkönnyítése
érdekében.
Önmagában az általános szerződési feltételek létezésében és alkalmazásában kifogásolni valót
nem találhatunk, hiszen – eredeti célja szerint - pusztán azért alkalmazni a blankettákat, hogy a
mai rohanó világ követelményeinek megfeleljenek a gazdálkodó szervezetek és felgyorsítsák a
szerződéskötési folyamatot, nem támadható. Nincs másként ez a szerzői jog területén sem.
Egyetértek azzal a nézettel1, miszerint a helyesen, korrekt módon, a korábban már kialakított
szerződési gyakorlatot tartalmazó szerződésminták segítik a szerződéskötés mechanizmusát.
Ehhez természetesen szükséges az a negatív követelmény, hogy a blanketták ne legyenek a
jogszabályokkal ellentétes, vagy tisztességtelen kikötések. A vitára okot adó körülmény az
általános szerződési feltételek esetében leginkább az, hogy mivel a gazdaságilag erősebb fél
egyoldalúan dolgozza ki a feltételeket, hajlamos a saját malmára hajtani a vizet, és sokszor
elbújtatva, a sorok közt olyan feltételeket fogalmaz meg, melyek a másik fél érdekeit
indokolatlanul sérthetik.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy gyakran kötnek úgy általános szerződési feltételek
felhasználásával szerződést, hogy ahhoz elektronikus eszközöket vesznek igénybe (pl. szoftver
letöltése esetén). Itt az ún. „clickwrap” szerződésekre kell gondolni, mikor a rákattintással
elfogadó nyilatkozatot tevő fél a szerződés általános feltételeit csak a rákattintás után ismerheti
meg.2 Előfordul az úgynevezett „shrink wrap – szerződések” alkalmazása is. A szóban forgó

LONTAI Endre: Polgári jog, A szellemi alkotások joga (szerzői jog és iparjogvédelem), Egységes jegyzet,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1986., 73.
2
FALUDI Gábor: A felhasználási szerződés és a Ptk. viszonyának egyes kérdései, Gazdaság és jog, 2001, 9. szám.
1

455

körben arról van szó, hogy a szoftverek csomagolásán belül általános szerződési feltételeket
helyeznek el a felhasználási szerződés feltételei gyanánt. 3
Osztom azon nézetet4, miszerint amennyiben egy felhasználási szerződés általános szerződési
feltétele szerzői jogokat csorbít, az nem a szerzői jogi szabályozás hibája és nem is feltétlenül
ott kell rendezni. Az Szjt. hivatalos indokolása is kimondja, hogy felhasználási szerződést
általános szerződési feltételek útján is meg lehet kötni, azonban erről az Szjt. külön azért nem
rendelkezik, mert az általános polgári jogi szabályok is irányadóak erre az esetkörre.5 Azonban
úgy vélem, hogy ezen kikötések kiszűréséhez és a szerzők jogainak védelméhez a Ptk.-t és az
Szjt.-t együtt, egymást kiegészítve lehet alkalmazni.
Az általános szerződési feltételekről
A manapság létrejövő, tipikusan tömeges ügyletek jelentős részénél a szerződések megkötése
nélkülözi a klasszikus kétoldalú alkudozást, egyre inkább elterjed az általános szerződési
feltételek alkalmazása a szerződéskötési mechanizmusban. Általános szerződési feltételek
kidolgozására akkor kerül sor, ha gyakran és tömegesen jönnek létre közel azonos tartalmú
szerződéses jogviszonyok úgy, hogy – legalább – az egyik szerződő fél pozíciója változatlan.6
Bár úgy tűnhet, hogy az általános szerződési feltételek viszonylag új jogintézmény, mely
elsősorban a bankok által alkalmazott szerződéskötési mechanizmusban számít bevett
gyakorlatnak, a blankettáknak már a régi magyar magánjogban is jelentős és – a mai nézetekhez
hasonlóan – vitatott szerepük volt. Csakúgy, mint a régi gondolkodásmód szerint, én is úgy
vélem, hogy a mintaszerződések alapján történő szerződéskötés manapság is sok esetben „a
szerződéskötés egyik veszélyes módjának”7 minősül, hiszen a blankettaszerződésekben a sorok
között elbujtatva szerepelnek olyan kikötések, melyek tisztességtelenek a gyengébb fél – jelen
esetekben általában a szerző – szempontjából.
a)
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A Ptk. 205./A § (1) bek. alapján általános szerződési feltételnek az a feltétel minősül, melyet az
egyik fél több szerződés megkötése céljából, egyoldalúan, anélkül határoz meg, hogy a másik
fél ebben közreműködött volna. Az általános szerződési feltételben a tartalmi konszenzus
hiányának a veszélyét az egyoldalú meghatározás hordozza. Ez az egyoldalú előny úgy jelenik
meg, hogy a törvény diszpozitív elemei körében a feltétel kidolgozója a szerződő partnerre
túlságosan terhes kötelezettségeket ró.8 Azt fontos kiemelni, hogy az egyoldalúan
meghatározottság önmagában nem jogellenes. Jogsértővé akkor válik, ha a kidolgozásban részt
nem vett félre indokolatlan hátrányt jelent.9
Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette,
hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló
magatartással elfogadta. (Ptk. 205/B. § (1) bek)
Az általános szerződési feltétel minősítése körében fontos kérdés, hogy mikor minősül az adott
kikötés tisztességtelennek. Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, és a fogyasztói
Lásd bővebben: FALUDI Gábor: A felhasználási szerződés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.
135-144.
4
FALUDI: A felhasználási …. i.m. 135.
5
Szjt. Általános Indokolás – OptiJus Elektronikus Jogi Adatbázis www.optijus.hu (Letöltés ideje: 2014. január 4.)
6
BÍRÓ György: A keretszerződés – új megközelítése, In.: Jogtudományi Közlöny, 1988. 4. szám 205.
7
KŐNIG Vilmos: A szerződéskötés egyik veszélyes módjáról, Jogtudományi Közlöny 1898. (33. évf.) 11. sz. 81.
8
BÍRÓ György: Konszenzuson alapuló szerződési feltételek (Az általános szerződési feltételek a gazdálkodó
szervezetek tartós kapcsolatában) In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et politica,
Miskolc, 1990. 45.
9
Lásd bővebben: BÍRÓ György: Kötelmi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. 279.
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szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, amennyiben a feleknek a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel kidolgozójával szerződést
kötő fél hátrányára állapította meg. (Ptk. 209.§ (1) bek.)
A feltétel tisztességtelenségének megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló
minden körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, valamint a kikötött szolgáltatás
természetét, valamint az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más
szerződésekkel való kapcsolatát is. Ezen felül külön jogszabály meghatározhatja azon
feltételeket, melyek a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősülnek, vagy az
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni.
A Ptk. a 209. §-ban szabályozott tisztességtelenség alóli kivételként ismeri azt az esetkört,
mikor a szerződési feltételt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően
határozzák meg. Ebbe a körbe tartozik a közös jogkezelő szervezetek10 díjszabása, melyeket
általános szerződési feltételek formájában közölnek, azonban az előbb említett
tisztességtelenség címén ezeket megtámadni nem lehet, egyrészről mert a közös jogkezelők
díjszabása alapján kötött szerződések nem minősülnek fogyasztói szerződésnek 11, más részről
pedig, mert a díjszabást jogszabály állapítja meg. 12
Az általános szerződési feltételek tisztességtelenné minősítését össze lehet kapcsolni
fogyasztót13 védő rendelkezésekkel. A Ptk. 209/A § (2) bek szerint ugyanis: „Fogyasztói
szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a
fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt
tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.”
Ezen túl a Ptk. kimondja még, hogy az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben
egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a
feltétel nem világos vagy nem érthető.
A szerzői jog területén nincsen általánosan alkalmazandó, közvetlen fogyasztóvédelmi szabály.
Ennek ellenére vonható párhuzam, kimutatható kapcsolat a fogyasztóvédelem és a szerzői jog
között is. Egyet értek azon nézettel14, miszerint a szerzők a szerződések megkötése során
mintegy quasi fogyasztói pozícióba kerülhetnek, abból a szempontból, hogy a szerződések
megkötése során gyakran ők vannak kiszolgáltatott pozícióban. Ez a helyzetük elsősorban
olyan esetekben fordulhat elő, mikor az egyik fél, tipikusan egy nagyvállalat, mint egy kiadó
előre kidolgozza a felhasználás, vagy a kiadás feltételeit, a másik fél beleszólása nélkül.

Közös jogkezelésről abban az esetben beszélünk, mikor a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt
egyedileg nem gyakorolható szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó ilyen jogok érvényesítése a jogosultak
által erre létrehozott szervezet útján, függetlenül attól, hogy azt a törvény írja elő vagy az a jogosultak
elhatározásán alapul. (Szjt. 85.§)
11
Fogyasztói szerződés alatt azt a szerződést értjük, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki a
szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. A törvény jótállásra és kellékszavatosságra
vonatkozó szabályai alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog,
kivéve a villamos energiát, a - tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy
meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt - vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági
intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó
személyesen részt vehet (fogyasztási cikk) (Ptk. 685.§ e) pont)
12
CSERBA Veronika - FICSOR Mihály - HEPP Nóra - KISS Zoltán - MUNKÁCSI Péter - PENYIGEY Krisztina: A közös
jogkezelők által alkalmazott szerzői jogdíjak szerepe az audiovizuális szektorban – Összefoglaló tanulmány,
http://www.sztnh.gov.hu/szerzoijog/tanulmany/MeH_study_kjk_final_2007.pdf (Letöltés ideje: 2014. január 14.)
13
Fogyasztó a Ptk. 685.§ d) pontja szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést
kötő személy
14
CSÉCSY György: Fogyasztóvédelem a szellemi alkotások joga területén, In: NOCHTA Tibor, FABÓ Tibor,
MÁRTON Mária (szerk.) Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére, Pécs, 2013.
163-170.
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A 2013. évi V. törvénnyel elfogadott új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: új Ptk.) az
általános szerződési feltételek szabályanyagát nem helyezi teljesen új alapra, azonban néhány
változtatást eszközöl. Míg az új Ptk. az általános szerződési feltétel fogalmát az 1959-es Ptk.val egyezően szabályozza, valamint a vita esetén a feltétel kidolgozójára telepített bizonyítási
teher kérdésén sem változtat, megreformálja az általános szerződési feltétel szerződési
tartalommá válásának feltételeit.
A 6:78. § (1) bekezdése szerint „Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé,
ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően
megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.” Az újítás alapján tehát a feltétel akkor válik a
szerződés részévé, ha a szerződő partner a szerződéskötést megelőzően megismerte a tartalmát,
és azt elfogadta.
Az új normaszöveg szerint nem csupán a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő
kikötés esetén kell tájékoztatni a felet, hanem abban az esetben is, ha a feltétel a jogszabályoktól
lényegesen eltér (új Ptk. 6:78.§ (2) bek). E szabály körében fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a „szokásos szerződési gyakorlat” kifejezést – melyet a még hatályban lévő Ptk. tartalmaz
- én kissé megfoghatatlannak tartom, és véleményem szerint ennek bizonyítása sem a
legkönnyebb feladat. Úgy gondolom, ebben a körben az új Ptk. pozitív változást hoz és ez a
jövőbeli szabály csakúgy, mint minden „gyengébb” szerződő felet, a szerzőt is védeni fogja,
legalábbis a szabályozás célja kétségkívül ez, tényleges megvalósulását azonban a gyakorlat
fogja eldönteni.
A felhasználási szerződés megkötése
A felhasználási szerződés egy önálló, sui generis szerződéstípus a szerződések jogának
területén, mely a szerző, szerzői jogi vagy szomszédos jogi jogosult és a felhasználó között
létrejött, visszterhes jogviszony. A felhasználási szerződések alapvető szabályait az Szjt.
rendezi, háttérszabályát pedig a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv alkotja.
Az Szjt. 42. § (1) bek szerint „Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének
a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.” Mind a felhasználási,
mind a kiadói szerződések esetében is elmondhatjuk, hogy a felhasználás, vagy kiadás nem
kötelezettsége, csupán joga a felhasználónak. A felhasználási szerződések másik
jellegzetessége a diszpozitív vonás, vagyis hogy a felhasználási szerződés tartalmát a felek
szabadon állapíthatják meg, és amennyiben az Szjt., vagy más jogszabály nem tiltja a
jogszabályi rendelkezésektől való eltérést, azoktól egyező akarattal eltérhetnek (Szjt. 42.§ (2)
bek).
Az Szjt. nem emeli ki, hogy a felhasználási szerződés létrejöttéhez melyek azok a lényeges
elemek, melyeket feltétlenül tartalmazniuk kell a szerződéseknek. A Ptk. 205. § (2) bek. szerint
azonban minden szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy a felek a lényeges elemekben
megállapodjanak. A felhasználási szerződés megkötéséhez szükséges lényeges elemek a
következők:
 szerződést megkötő felek meghatározása,
 a mű meghatározása15,
 a jogdíj meghatározása,
 a felhasználás mértéke.
A mű meghatározása a felhasználási szerződések esetében azért minősül lényeges elemnek, mert felhasználási
szerződésről a szerzői jogi védelem alá tartozó mű nélkül nem beszélhetünk. Lásd bővebben: FALUDY: A
felhasználási... i.m. 109.
15
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A felhasználási szerződés alakisághoz kötött – kivéve a napilapban, vagy folyóiratban történő
közzététel esetét - azt csak írásban lehet megkötni. Miután maga a szerződés is írásbeli alakban
érvényes – eltekintve a két fenti kivételtől -, a szerződés módosítása, illetve a szerződéshez
kötődő nyilatkozatok is formakényszerhez kötöttek.
A díjazás mértéke tekintetében az Szjt. 16.§ (5) bek. alapján a szerzőt a felhasználáshoz
kapcsolódó arányos díjazás illeti meg. Ugyan maga az Szjt. szövege a jogszerű jogátengedésre
vonatkozik, az ítélkezési gyakorlat alapján az engedély nélküli felhasználás esetében is járhat
díjazás, mely ez esetben kártérítésként jelenik meg. 16
A kiadói szerződések megkötése általában
A kiadói szerződés a felhasználási szerződések egyik altípusa, melyet alaptípusnak is
hívhatunk, hiszen kulcsszerepet játszott a szerzői jog történetében. A könyvnyomtatás
feltalálásával hamar keletkezett igény a többszörözésre irányadó szabályanyag
kimunkálására.17 A kiadást érintő szabályozás jogszabályi szinten 1793-ban jelent meg
hazánkban18 (12157. számú királyi rendelet), mely elkobzás és a szerzőnek fizetett kártérítés
terhe mellett tiltotta az utánnyomást.19
A kiadói szerződés altípus jellegét mutatja a szabályozás lépcsőzetes rendszere is, miszerint
amennyiben egy adott kérdéskörről az Szjt. kiadói szerződés című része nem rendelkezik, az
Szjt. felhasználási szerződésekre vonatkozó szabályai lesznek irányadóak, lex generalisként
pedig a Ptk. szabályai. A kiadói szerződéseket két csoportra lehet bontani a létrejött mű, mint a
szerződés közvetett tárgya alapján. Így ismerjük egyrészt az irodalmi műveket – mely
csoporthoz tartoznak a gyűjteményes művek, valamint a napilapok, folyóiratok számára
készített művek is-, másrészt a zeneművek kiadására vonatkozó szerződéseket. A zeneműkiadói
szerződéseknél játszanak nagy szerepet a közös jogkezelő szervezetek.
Az Szjt. 56.§ (1) bekezdése a kiadói szerződést a szerződés tartalma, azaz a felek jogai és
kötelezettségei alapján definiálja, miszerint kiadói szerződés alapján a szerző köteles a művet
a kiadó rendelkezésére bocsátani, a kiadó pedig köteles a szerzőnek díjat fizetni és jogosult a
művet kiadni, forgalomba hozni. A szerződés tehát a szerzőt kötelezi a már létező mű
rendelkezésre bocsátására – természetesen a jogszavatossági szabályok betartásával -, míg a
kiadónak csupán joga és nem kötelezettsége, hogy a művet megjelentesse. A kiadó
kötelezettsége a szerzőnek járó díj megfizetése, mely történhet fix összegben és ún. royalty
díjban, amely az eladott példányok számához igazodó összeg. 20 Ezen felül természetesen, mint
minden polgári jogi jogviszonyban eleget kell tenni a feleknek az együttműködési
kötelezettségüknek. Ez az általános polgári jogi alapelv a szerzői jogban leginkább a jövőben
megalkotandó mű kiadására kötött szerződés témakörében jelenik meg. 21 Miután az Szjt. a
kiadói szerződés megkötésére vonatkozó speciális rendelkezéseket nem állapít meg, így erre a
kérdéskörre a felhasználási szerződések létrejöttére vonatozó szabályok irányadóak.

Lásd bővebben: GYENGE Anikó: A szerzői mű ára – díjak az egyedi felhasználási szerződésekben 2. rész, In.:
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2005, 1. szám http://sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/200502/01-gyengeaniko.html (Letöltés ideje: 2014. január 8.)
17
GYERTYÁNFY Péter: A szerzői jogi törvény magyarázata, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató
Kft. Budapest, 2006., 292.
18
Lásd bővebben: MEZEI Péter: A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884:XVI. tc.), Jogelméleti
Szemle, 2004. 3. számának elektronikus formája http://jesz.ajk.elte.hu/mezei19.html (Letöltés ideje: 2014. január
5.).
19
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LONTAI Endre – FALUDI Gábor – GYERTYÁNFY Péter – VÉKÁS Gusztáv: Magyar polgári jog, Szerzői jog és
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Noha azt az Szjt. a kiadói szerződések esetében sem rögzíti, hogy melyek minősülnek lényeges
elemeknek, a joggyakorlat, valamint az Szjt. 56. §-ban megfogalmazott definíció fogalmi
elemeiből azt a következtetést lehet levonni, hogy ez esetben is lényeges elemnek minősül a
felek személyének meghatározása, ezen felül a díjról, valamint magáról a kiadandó műről, mint
a szerződés közvetett tárgyáról és a felhasználási jog mértékéről történő megállapodás. Maga a
mű átadása nem tartozik a szerződés létrejöttét érintő elemek közé. A szerződések jogának
szabályaira főként a diszpozitivitás irányadó. A szerző csak akkor köteles átadni a művet
(kéziratot), ha a felek másképp nem állapodnak meg, valamint ha a kiadói jog keletkezéséhez
elegendő, hogy megfelelően körülírják a felhasználási jog mértékét.22
A blanketta-kiadói szerződések tipikus tartalma
Számos olyan szerződéssel találkozhatunk a szerzői jog terén is, melyekben a felhasználónak
csupán a nevét, adatait kell kitölteni, majd a végén aláírásával ellátni, a szerződés érdemi része
pedig előre kidolgozott. Ez a gyakorlat régóta kérdéseket vet fel mind a szerzői jog, mind pedig
az iparjogvédelem területén is. Lontai Endre már egy 1975-ös cikkében23 foglalkozott ezzel a
kérdéskörrel, mégpedig konkrétan azon törekvéssel, hogy korrekt szabványlicenciaszerződéseket alkalmazzanak.
Az természetesen nem meglepő, sőt, az a kívánatos, hogy a blanketta kiadói szerződések,
jórészt ugyanolyan logika alapján épüljenek fel az eddig kialakult szerződési gyakorlat alapján.
Ezen szerződések tartalma általánosságban az alábbi kérdéskörökre terjed ki:
 a díjazás kérdésére,
 a szerződés tárgyát képező felhasználási módra,
 az adott felhasználó (kiadói szerződés esetében a kiadók) szinte minden esetben
kizárólagos felhasználási jogot köttet ki magának, valamint rendelkeznek a
felhasználási (kiadói) szerződés időtartamáról.24
A magyarázat, ami miatt ezek a fenti elemek szerepelnek a felhasználási, és kiadói szerződések
általános szerződési feltételeiben, kézenfekvő. Ezek a szerződés megkötésének lényeges
elemei. Említést érdemel továbbá, hogy a blanketta kidolgozójának ezekben az elemekben van
lehetősége indokolatlan előnyt kikötni. Ezen kikötéseken felül sok általános szerződési feltétel
meghatározza, hogy a szerző a művét milyen formában juttassa el a kiadónak, valamint
rendelkeznek a szerződés módosításának kérdéseiről, valamint a szerződés megszűnéséről.
Lényeges kérdés továbbá a kiadói szerződésekben a szavatosság kérdése, hiszen a szerzőnek
jogszavatossági kötelezettsége van a kiadó felé arra nézve, hogy másnak az adott művön nem
áll fenn szerzői joga.
Az a feltétel, hogy a kiadó kizárólagos felhasználási jogot köttet ki magának, nem a blanketta
egyoldalú – és mint fentebb említettem gyakran kiadónak kedvező – mivoltából ered, hanem a
kiadói szerződés sajátossága, hiszen a felhasználási szerződések közül a kiadói szerződés az,
melynél kizárólagos felhasználási jogot ír elő a törvény a gyűjtemények, napilapok, vagy
folyóiratok kivételével (Szjt. 56. § (2) bek). A fent említett kikötések természetesen a
„hagyományos” szerződéskötési mechanizmusban is olyan kérdések, melyeket általában
rendeznek a felek, mint említettem a blanketták tartalmát is – ideális esetben - a szerződéskötési
gyakorlat alakította ki.

22

GYERTYÁNFY i.m. 293.
LONTAI Endre: KGST-törekvések a licenciaszerződések feltételeinek egységesítésére, Jogtudományi Közlöny,
1975. 12. szám 690-699.
24
Az angolszász jogban is alkalmaznak a könyvkiadás területén általános szerződési feltételeket, ezek az ún.
Minimum Term Agreements, melyek a szerzők kollektív fellépésének eredményei és meghatározott
minimumkérdéseket - hasonló kérdéseket, mint hazánkban - szükséges tartalmazniuk.
A témában lásd bővebben: BEDE Máté: Kiadói szerződések 25-27. http://www.jogiforum.hu/publikaciok/446
(Letöltés ideje: 2014. január 4.).
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A szerződési jogban, és a szerzői jogban is alapvető szabály a diszpozitivitás, azonban
előfordulhatnak olyan esetek, mikor az egyik fél által egyoldalúan, több szerződéskötés céljából
kidolgozott szerződési kikötések egy kogens előírással nem egyeznek, vagy a szerzőre – mint
védelemre szoruló félre – hátrányosabbak, és ezért érvénytelenek (semmisek, vagy
megtámadhatóak). Felismerve a szerzők gyakran hátrányos helyzetét, a hatályos Szjt. már az
1999-es hatályba lépésétől kezdve beiktatott egy garanciális jellegű szabályt, az ún. szerzők
érdekvédelmi klauzuláját (Szjt. 42.§ (3) bek), mely a felhasználási – és kiadói – szerződésben
egymásnak ellentmondó, és így nem egyértelmű feltételek esetén alkalmazható. A Szjt.
klauzulája összefonódik a Ptk. értelmezési szabályával. A Ptk. 207. § (1) bekezdése szerint „A
szerződési nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó
feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott
jelentése szerint értenie kellett. Amennyiben az általános Ptk.-beli szabály segítségül hívásával
sem állapítható meg egyértelműen a szerződés tartalma, életbe lép az Szjt. 42. § (3) bekezdése,
és a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.25
Kogens szabályba ütköző, vagy egyoldalú előnyt hordozó kikötések kiadói blankettákban
Mint azt említettem a cikk elején is, létező kiadói általános szerződési feltételeket vizsgáltam.
Ezen szerződésekből idézett rész a főszövegtől elkülönül, idézőjeles és dőlt betűvel szedett,
azonban ezeket a blankettákat, valamint az alkalmazó kiadóikat név szerint említeni nem
kívánom. A következőkben olyan rendelkezéseket idézek a blankettákból, melyek a törvénnyel
ellentétes feltételeket tartalmaznak, és így a nem megfelelő tájékoztatást kapott, vagy nem
kellően körültekintő szerző számára nem egyszerűen jogainak csorbításával jár, hanem mivel
az ilyen szerződés kogens tartalomba ütközik, semmis.
Az általános szerződési feltételekben a problémás kikötések első sorban a díjazás kérdésénél
jelennek meg. A kiadói szerződés visszterhes szerződés, melynek a díjazást a törvény fogalmi
elemei közt említi. A díjazásról a szerző csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le. Néhány
általam vizsgált blankettában is szerepel a kikötés, miszerint:
 „(…) a szerző jogdíjáról lemond (…)”,
 „(…) a szerzőt jogdíj nem illeti meg, vagyoni jogairól lemond (…)” vagy
 „(…) a szerzőt díjazás nem illeti meg (…)”.
A fenti esetben felmerül a kérdés, hogy az Szjt-ben szereplő kifejezett nyilatkozattal történő
lemondásnak lehet-e értelmezni az általános szerződési feltételek aláírását? Véleményem
szerint ebben a kérdéskörben hívható segítségül a Ptk. 205./B §. (2) bekezdésében találhatónak
az a szabálya, miszerint „Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési
feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől
lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel
csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást
követően - kifejezetten elfogadta.” Ezek az ún. meglepő, vagy szokatlan kikötések, melyek
szerződés részévé válásához további követelményeket támaszt a törvény. 26 A felek
együttműködési kötelezettségéből eredő, szokatlan kikötésekre történő külön
figyelemfelhívással kapcsolatban a GK 37. számú állásfoglalás II. pontja szerint külön,
kifejezetten fel kell hívni a fél figyelmét, mely figyelemfelhívás a blanketta szövegében
eszközölt lényegkiemelésekkel - aláhúzás, eltérő betűtípus -, vagy külön írásbeli felhívással
történik.

25
26

Szjt. Általános Indokolása, OptiJus Elektronikus Jogi Adatbázis
Lásd erre vonatkozóan: BDT 2009.2105 és BDT 2004. 913.
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Megjelenik egy olyan ellentmondás egy vizsgált blankettában, mely továbbszövi a jogdíjról
való lemondás kérdését. Eszerint az általános szerződési feltétel először kimondja, hogy „a
szerző díjazásban nem részesül”, később pedig részletesen lebontja, hogy a kiadóhoz befolyt
bevételnek hány százaléka illeti a szerzőt, azaz royalty díjas rendszert határoz meg. Itt érdekes
kérdésként merülhet fel, hogy ilyen esetben, amikor egymásnak ellentmondó feltételek
szerepelnek a blankettában, az Szjt. szerzői érdekvédelem klauzulája alkalmazandó – és így a
szerzőre kedvezőbb elbírálás -, vagy mivel a feltételek összeütközése szerződés lényeges elemét
érinti, a szerződés egyáltalán létrejött-e? Magam részéről úgy vélem, hogy ebben az esetben a
szerződés nem jön létre.27
Hasonlóan szokatlan kikötést tartalmaz azon feltétel is, mely szerint:
 „(…) a szerző a szerződési feltételek elfogadásával harmadik személynek átengedhető
felhasználási jogot enged (…)”.
Az Szjt. 46. § (1) bekezdése értelmében „A felhasználó az engedélyt harmadik személyre csak
akkor ruházhatja át, illetve csak akkor adhat harmadik személynek további engedélyt a mű
felhasználására, ha azt a szerző kifejezetten megengedte.” Miután a fenti általános szerződési
feltétel indokolatlan egyoldalú előnyt köt ki a kidolgozója javára, ez a kikötés is csak abban az
esetben válik a szerződés részévé, ha külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten
elfogadja a szerző.
Új irányvonal megjelenése: a Creative Commons 28
Az egyesületként működő Creative Commons Magyarország 2008. október 13-án írta alá
alapszabályát.29 Maga a mozgalom azonban korábbra datálható. A 2001-ben, az USA-ban
alakult szervezet 2002-ben bocsátotta ki első licencét a tengerentúl,30 Magyarországon pedig
2005-től indult útjára. A mozgalom képviselői úgy vélik, hogy a szerzői jog „válságáért” annak
„elavult” rendszere a felelős, amely nem igazodik a technika fejlődéséhez. Ugyanakkor a
Creative Commons nem a szerzői jog alternatívájaként mutatja be magát, hanem egy olyan új
irányvonalként, mely a szerzői jog mellett alkalmazható és harmonikusan kiegészíti azt. 31 Jelen
téma szempontjából azért érdemel említést, mert a Creative Commons licencei lényegében
általános szerződési feltételek, mintaszerződések, az adott műhöz a szerző által csatolt szabvány
- felhasználási engedélyek. Ebből a felhasználási engedélyből a felhasználó számára kiderül,
hogy mi az, amit jogosult megtenni az adott alkotással kapcsolatban és mi az, amit nem tehet
meg.32 A Creative Commons licenceivel tehát a szerzők számára igyekszik segítséget nyújtani.
Célja, hogy könnyen használható engedélyeket alkossanak, mely licencek alapján a szerzők
engedélyezni, vagy megtiltani tudják műveiknek felhasználását, lényegében eldönthetik a
szerzők, hogy műveiket szabad felhasználásba bocsátják –e.
Zárójelben jegyezném meg, hogy az általam vizsgált általános szerződési feltételek írásbeli szövegében a
jogdíjról történő lemondás törvénytől eltérő kikötésére külön figyelemfelhívás nem történt. Természetesen, ha a
kiadó szerződéskötéskor felhívja a szerző figyelmét, hogy az adott kikötés eltér az Szjt. rendelkezéseitől, valamint
a szokásos szerződési gyakorlattól, ezt pedig a szerző elfogadja, ez a kikötés is a szerződés részévé válik. További
szabály ehhez kapcsolódóan azonban, hogy a szerzőnek – ha meg is történt a figyelemfelhívás – írásban kell
lemondania az őt megillető díjról.
28
Maguk a CC licencek egyébként ingyenesen elérhetőek a http://creativecommons.org/weboldalon keresztül már
magyar nyelven is.
29
http://creativecommons.hu/?page_id=46 (Letöltés ideje: 2014. január 10.)
30
http://creativecommons.org/about/history (Letöltés ideje: 2014. január 10.)
31
„Creative Commons licenses are not an alternative to copyright. They work alongside copyright and enable you
to modify your copyright terms to best suit your needs.” forrás: http://creativecommons.org/about (Letöltés ideje:
2014. január 10.)
32
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http://www.mie.org.hu/pdf/Creative%20Commons_Bodo%20Balazs%20_CC%20Magyarorszag.pdf (Letöltés
ideje: 2014. január 10.)
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Az egyik legfontosabb kritika, mely a Creative Commonst érte, hogy ezáltal a mű „elszabadul”
a világhálón, a CC licenc fizikai és jogi értelemben is visszavonhatatlanná teszi. 33 Ezen
kritikával én is egyet értek, azonban magát az elgondolást, a mozgalom célját helyénvalónak
tartom és én is úgy vélem, hogy digitális környezetben az ilyen licencek nagy segítséget tudnak
nyújtani.
Összegzés
Megállapíthatjuk tehát, hogy a polgári jogi általános szerződési feltételeknek egyre növekvő
szerepe van a szerzői jogban is, de eltérő sajátosságokat nem találunk a szerzői jogi szerződések
általános feltételek útján történő megkötésénél. Azonban a szerződés tárgyának specifikuma
miatt a blanketta kidolgozója számára egyoldalú előnyt hordozó feltételek leginkább a díjazás
kérdésénél jelennek meg. Ismét fontosnak tartom kiemelni, hogy én is úgy vélem, hogy az Szjt.ben nem szükséges rendelkezni a blanketta felhasználási szerződések részletszabályairól, hiába
szerzői jogi a tárgy, ez marad általános polgári jogi kérdés, azonban ezekben a blankettákban,
és azok értelmezésénél sem lehet figyelmen kívül hagyni az Szjt. rendelkezéseit, garanciális
szabályait. Bár a szabályozás két – kiadói szerződések esetében három – szinten történik,
körültekintő válaszadáshoz a Ptk. és az Szjt. szabályai együttesen, egymást kiegészítve
alkalmazandók.

A kritikát a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület fogalmazta meg. Az erről szóló vitaanyag
megtekinthető az alábbi URL címen: http://www.mie.org.hu/pdf/Creative%20Commons.pdf (Letöltés ideje: 2014.
január 10.)
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Szabó Szandra Kinga: Uniós támogatások visszafizetésének kötelezettsége
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár
I. Bevezetés
Az uniós támogatások felhasználására előírt szabályok megsértésre kerülhetnek, és a
gyakorlatban megsértésre is kerülnek, melyek teljes körű kivizsgálását a szabálytalansági
eljárások szolgálják. Amennyiben ilyen eljárás során megállapításra kerül a folyósított
támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon való
felhasználása, úgy az súlyos jogkövetkezményeket hordoz magában a kedvezményezettre (azaz
a pályázat nyertesére) nézve, végső soron pedig az Európai Unió és Magyarország pénzügyi
érdekeinek sérelmével is járhat.
Jelen tanulmányban a lehetséges jogkövetkezmények legsúlyosabbikára, a támogatás (részbeni
vagy teljes) visszafizetésének kötelezettségére, azaz a pénzügyi korrekció alkalmazásának
polgári jogi és közjogi szemszögből való bemutatására helyezem a hangsúlyt. Publikációm
azonban kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások nem megfelelő felhasználásának bemutatására
terjed ki.
II. Szabálytalanság elkövetése esetén alkalmazandó eljárás
A 2007-2013-as pénzügyi időszakra nézve lefolytatott/lefolytatandó szabálytalansági eljárások
jogi háttere a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletből, a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy
szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami
támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III.26.) Korm. rendeletből és az
egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasításból, valamint uniós
szinten elsősorban a 1083/2006/EK rendeletből, a 2035/2005/EK rendeletből és a
2168/2005/EK rendeletből ismerhető meg.
Szabálytalanság fogalma
„Szabálytalanság” kifejezésen egyrészt a közösségi jog valamely rendelkezésének egy
gazdasági megvalósító cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármiféle megsértését értjük,
amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan
költség formájában sérti vagy sértheti;1 másrészt a nemzeti jogszabályok előírásainak, és a
támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértését, amelyek
eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.2 A támogatás
jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon való felhasználásának
vizsgálatakor a vizsgálatot lefolytató szervnek a fenti definíció elemeinek megvalósulására kell
figyelmet fordítania. A jogszabályok és a támogatás nyújtása érdekében megkötött szerződés,
azaz támogatási szerződés valamely rendelkezése megsértésének értelmezése egyértelmű,
ugyanakkor a költségvetés, pénzügyi érdek sérelmének megvalósulása első olvasatra nehezen
értelmezhető, azonban az alábbiakkal magyarázható. A 1083/2006/EK rendelet értelmében a
Strukturális Alapokból származó támogatásokat első körben az úgynevezett nemzeti stratégiai
referenciakeret kidolgozását követően egy összegben az egyes tagállamoknak ítélik meg, s a
1
2

1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pont
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.§ (1) 24. pont
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tagállamok operatív programok keretében osztják azt szét a nyertes pályázók között. Az
Alapokból származó támogatások felhasználását a tagállamok értékelésnek vetik alá, majd az
irányító hatóság az operatív program végrehajtásáról minden évben jelentést küld a
Bizottságnak. Így nagy jelentőséggel bír a lefolytatott szabálytalansági eljárások száma és azok
eredménye. Amennyiben a folyósított támogatási összegek visszavonásra vagy lecsökkentésre
kerülnek, s így nem az előzetes terveknek megfelelően lesznek felhasználva, azzal
Magyarország érdekei is sérülnek, mert a Bizottság az országot szankcionálja a támogatási
rendszer nem megfelelő végrehajtásáért, és visszavonja a tagállamtól az összeget. Hiszen a
támogatások célja, hogy az Alapokból származó támogatás javítsa az adott tagállamokat és
régiókat érintő egyedi strukturális problémákat, figyelembe véve a fenntartható fejlődés
célkitűzését, valamint a környezetre gyakorolt hatásra és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatra
vonatkozó közösségi jogszabályokat. Továbbá, amennyiben egy szabálytalanul felhasznált
támogatás összegét Magyarország vagy az Európai Unió nem tudja behajtani, azaz
visszanyerni, akkor a költségvetés megfelelő fejezetéhez tartozó összegek csökkenek, az adott
tételű pénzösszeg fel nem használhatóvá válik, „eltűnik”.
Szabálytalansági eljárás
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a szabálytalansági eljárás megindítására kizárólag a
támogatási szerződés kedvezményezettel való megkötését, vagy (pl. könnyített elbírálású
támogatás esetén) támogatói okirat kiállítását követően kerülhet sor. Az eljárás a gyanú
felmerülésével indul meg, amelyet a támogatást nyújtó szerv saját ellenőrzése során észlel, vagy
a gyanú harmadik személy általi bejelentéssel jut tudomására. A szabálytalansági eljárást a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) folytatja le, ha
 a szabálytalansági gyanút, vagy az azt megalapozó körülményt az NFÜ észlelte, vagy
az erre vonatkozó bejelentést az NFÜ-nél tették meg,
 a szabálytalansági gyanút vagy az azt megalapozó körülményt az Európai Bizottság, az
ellenőrzési hatóság, a belső ellenőrzési részleg, az igazoló hatóság vagy bármely,
ellenőrzést végző szervezet tette,
 a szabálytalansággal érintett összeg meghaladja az ötszázmillió forintot,
 a szabálytalanság gyanúja kiemelt projekttel vagy nagyprojekttel szemben merült fel,
 a szabálytalansági gyanú olyan projekttel szemben merült fel, amely technikai
segítségnyújtás keretből finanszírozott,
 a szabálytalansági gyanú az alapkezelő szervezettel szemben merül fel,
míg az eljárást a közreműködő szervezet folytatja le, ha a szabálytalansági gyanút vagy az azt
megalapozó körülményt a közreműködő szervezet észlelte, vagy az erre vonatkozó bejelentést
a közreműködő szervezetnél tették meg.
Az eljárást 45 napon belül be kell fejezni, mely időtartam indokolt esetben legfeljebb 45 nappal
meghosszabbítható. Ez idő alatt, azaz a döntés meghozatala előtt az eljárást lefolytató szervnek
lehetősége van a releváns dokumentumok és körülmények megvizsgálására, személyek
meghallgatására, helyszíni vizsgálat elvégzésére. Az eljárás szabálytalanság megtörténtét és
jogkövetkezményt, egyéb intézkedést elrendelő döntéssel zárulhat vagy annak
megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság. A kedvezményezett számára a jogszabály
jogorvoslati lehetőséget is biztosít a szabálytalansági döntés ellen, a jogorvoslattal élő személy
a Miniszterelnökséget vezető államtitkárhoz fordulhat.
Szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalanság súlyához igazodóan a 90.§ (3)
bekezdése értelmében az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak:
a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és ezzel
egyidejűleg a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
b) a támogatási szerződéstől történő elállás,
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c) támogatási rendszerből történő kizárás határozott időre, legfeljebb 5 évre, vagy
d) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.
Pénzügyi korrekció
A fenti a) és b) pont jelenti a pénzügyi korrekciót, amely a támogatás részösszegére is
alkalmazható attól függően, hogy a megállapított szabálytalanság mennyire súlyos és mekkora
összeget érint. A támogatási szerződéstől elállás viszont a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) 320.§ (1) bekezdése szerint a szerződés megkötésének időpontjára
visszaható hatállyal való felbontását, azaz az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét
eredményezi. A teljesített szolgáltatások, így a nyújtott támogatás ez esetben teljes mértékben
visszajár a támogatónak. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 90.§ (5)-(6) bekezdése értelmében
a pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes ügyiratok
alapján kell megállapítani, és a korrekció összegének meg kell egyeznie a nemzeti
költségvetésre, illetve az alapokra tévesen terhelt költségek összegével. A pénzügyi korrekció
célja egy olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi társfinanszírozásra benyújtott
költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó európai uniós és nemzeti szabályokkal. Ha
nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott
esetben aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az félrevezető
eredményt ad, átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció
mértékét az egyedi szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi
következményeinek függvényében kell meghatározni.
Tekintettel arra, hogy a támogatások nyújtása nem minden esetben történik egy összegben,
előfordulhat, hogy a szabálytalansági döntés meghozatala előtt a kedvezményezett még nem
hívta le a támogatás valamennyi részletét, teljes összegét, amely esetben a kedvezményezett
részére megítélt, de ki nem fizetett támogatási összegbe beszámítható a visszafizetéssel terhelt
összeg, így a támogatást nyújtó szervezet nem esik el a támogatás teljes összegétől, a
követeléskezelés csak a támogatás egy részét fogja érinteni.
Nagy hátrányt jelent a kedvezményezettek számára, hogy a visszafizetendő támogatást
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal terhelten – a Ptk. 232.§-ával összhangban
–, késedelmes teljesítés esetén pedig késedelmi kamattal terhelten kell visszafizetni.
Amennyiben pedig kötbér kikötésre került a támogatási szerződésben, úgy a kedvezményezettel
szemben az is érvényesíthető. Előnyt jelent azonban a részletfizetési lehetőség. A támogatás
visszafizetéséről szóló döntés végrehajtása, azaz a követeléskezelés a hagyományos, bármely
követelésre alkalmazható behajtási módokon túl egy különleges sajátosságot is magában
hordoz: a követelés adók módjára behajtható, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az NFÜ
megkeresésére köteles a behajtás iránt intézkedni.
Európai Bizottság által a kedvezményezett ellen alkalmazott pénzügyi korrekció
Nemcsak magyar szerv, de az Európai Bizottság is jogosult a támogatás visszaköveteléséről
döntést hozni a 659/1999/EK rendelet alapján. Amennyiben bármilyen forrásból a Bizottság
tudomására jut egy feltételezett jogellenes támogatásra vonatkozó információ, a Bizottság
késedelem nélkül megvizsgálja az információt és eljárást folytat le, melynek keretében
lehetőséget biztosít a tagállam számára is észrevételei megtételére. Ha az eljárás befejezésekor
úgy dönt, hogy a támogatást visszaköveteli, akkor az érintett tagállam hozza meg a szükséges
intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő visszavételére. A Bíróság töretlen
ítélkezési gyakorlata szerint annak megállapításából, hogy valamely támogatást a közösségi jog
megsértésével nyújtottak-e, rendszerint egyenesen következik a támogatás visszakövetelése is.
Ebből a szempontból nem bír jelentőséggel, hogy a támogatást milyen formában nyújtották. A
467

visszafizetési kötelezettség kiterjed a késedelmi kamatokra is tekintettel arra, hogy a
jogellenesen nyújtott támogatásokat úgy kell tekinteni, hogy a támogatásban részesített
vállalkozás kezdettől fogva jogtalanul (és ingyenesen) „használta” a neki juttatott anyagi
javakat.3 Magyarországon ilyen jellegű példa volt 2008-ban a Bizottság által a csepeli
szennyvíztisztító uniós támogatásával kapcsolatosan indított eljárás. A Bizottság végleges
jelentésében maximum mintegy 10 milliárd forintos támogatásmegvonást szorgalmazott a
projekttől. Ez az összeg a szennyvíztisztító 65 százalékos uniós szubvenciójának a negyede
volt. A Bizottság ugyancsak 25 százalékos elvonást javasolt a hazai önrészből is. Ennek az volt
az oka, hogy a Bizottság súlyos szabálytalanságnak ítélte meg azt, hogy a szennyvíztisztító
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le nyílt eljárás helyett. A magyar pályázatkiírók
szerint a beruházás összetettsége miatt csak a tárgyalások után lehetett átfogó árkalkulációt
adni, ezzel szemben az uniós ellenőrök úgy vélték, hogy ez egy szokványos projekt volt. Csak
az eljárás fajtáját kifogásolta a Bizottság, a részleteket és a korrupció gyanúját nem. Az NFÜ
nem akarta elfogadni a Bizottság érveit és úgy vélte, hogy csak a közbeszerzési szabályok eltérő
értelmezése miatti jogvitáról volt szó. 4
Magyarország pénzügyi érdekeinek sérelme
A szabálytalanság definíciójának ismertetésekor említettem, hogy a szabálytalanságok a
tagállamok és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelmével járhatnak. Különösen igaz ez
akkor, ha a kedvezményezett a támogatás visszafizetési kötelezettségének maradéktalanul nem
tesz eleget. Ezt két jogszabályi rendelkezés tükrözi leginkább.
Egyrészről az Európai Bizottság visszafizetésre szólíthatja fel az irányító hatóságot, mely
esetben, ha a követelés behajtása eredménytelennek bizonyult, akkor a megadott fizetési
határidőn belül az érintett összeget a költségvetésből az igazoló hatóság megfelelő
pénzforgalmi számlájára kell visszapótolni, 5 így Magyarország a pénzösszeget elveszíti, az
Európai Unió azonban nem.6 Másrészről, ahogyan a II. pont elején már említésre került, a
támogatási rendszer nem megfelelő végrehajtásáért az Európai Bizottság szankcionálhatja az
érintett tagállamot. Ez alatt azt kell érteni, hogy az Európai Bizottság a kötelezettség
elmulasztásának mértékétől függő pénzügyi korrekciót hajt végre az érintett tagállamnak
nyújtott, strukturális alapokból származó támogatás részben vagy egészben történő
visszavonásával.7
III. Közjogi és polgári jogi elemek vizsgálata
A támogató és a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésével polgári jogi kötelmi
jogviszonyt létesít, amely jogviszonyban a szerződő felek a Ptk. értelmében egyenrangúnak.
Az előző pont tartalmának olvasásakor már felfigyelhettünk arra, hogy uniós támogatás
RADNÓCZY Zsolt: Támogatások az Európai Unióban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 226-228.
Eldugott szennyes, HVG, 2008. 47. szám (2008. november 22.), 80.
5
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 104.§ (3) bekezdés
6
Az agrárpolitikában nyújtott támogatások esetén megállapításra került, hogy a tagállamok gyakran „csellel”
szoktak élni a gyakorlatban annak érdekében, hogy pénzügyi érdekeik ne sérüljenek a támogatás vissza nem
fizetése esetén. Amennyiben a támogatásokat behajthatatlannak nyilvánítják (pl. amennyiben a kedvezményezett
fizetésképtelen, vagy a visszafizetési eljárás költsége feltehetően meg fogja haladni a visszafizetendő összeget), a
tagállamok számára lehetőség van azok leírására. Ilyen esetekben a tartozásokat törlik a Bizottsághoz eljuttatott
adósszámlákról. Ha négy, ill. 8 éven belül ilyen leírásra kerül sor, akkor az összeg teljes egészében az uniós
költségvetés terhére íródik. Így sok tagállam még idő előtt, azaz mielőtt az összes visszafizetési lehetőséget
kimerítették volna, leírja a tartozást annak érdekében, hogy így elkerülhessék a kapcsolódó költségek tagállamra
terhelését. In: A közös agrárpolitika keretében jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése. Európai
Számvevőszék 8. sz. különjelentése. Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, 2011, 25.
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igénybevétele esetén nem átlagos polgári jogviszonyról van szó, a jogszabályok különleges
rendelkezéseket írnak elő a jogviszonyra, továbbá a támogató oldalán hatósági jogkör
gyakorlására utaló elemeket is felfedezhetünk. Az alábbiakban ebből az aspektusból mutatom
be ezt a sajátos jogviszonyt.
Először is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak közigazgatási szerv (pl. irányító
hatóság, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) jogosult támogatóként szerződéskötésre, hanem
jogszabály felhatalmazása alapján a cégjegyzékbe gazdasági társaságként bejegyzett
közreműködő szervezetek is. Utóbbi jogi személyek által kötött támogatási szerződés esetében
különösen figyelemre méltó, hogy a közreműködő szervezet – leginkább – korlátolt felelősségű
társaságként vagy részvénytársaságként olyan speciális jogosítványokkal rendelkezik, amely
egy átlagos polgári jogi jogviszonyban az egyik felet sem illetik meg.
A támogató számára jogszabályok írják elő a lehetőséget és a kötelezettséget szabálytalansági
eljárás lefolytatására a megindítás alapjául szolgáló feltételek fennállása esetére, tehát az eljárás
lefolytatására nem a támogatási szerződés felhatalmazása alapján kerül sor. Ugyanakkor a kettő
egymással szoros kapcsolatban áll: a támogatási szerződés megszegése, a támogatás nem
megfelelő felhasználása elindítja a szabálytalansági eljárást, míg szabálytalanság megállapítása
esetén a támogató elállhat a támogatási szerződéstől, illetve a támogatás összegét csökkentheti.
A jogszabályok értelmében a támogató a szabálytalansági eljárást nem a támogatási szerződés
felhatalmazása alapján folytathatja le, ugyanakkor a szabálytalansági eljárás
megindíthatóságának alapvető feltétele az érvényesen létrejött támogatási szerződés és a
támogatási jogviszony fennállása. Továbbá maga a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 92.§ (1)
bekezdése is úgy fogalmaz, hogy a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból
származó jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve szüntet meg.
Véleményem szerint így a kettő egymástól nem választható el és különleges figyelmet érdemel.
A jogszabály szövegéből arra következtethetünk, hogy a kedvezményezett köteles az egyoldalú
szabálytalansági döntést elfogadni, az ellen bíróság vagy magasabb fokú közigazgatási szerv
előtt nem élhet jogorvoslattal. Egyetlen jogorvoslati mód létezik, amelyben a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár rendelkezik hatáskörrel. Számomra ez rendkívül
meglepő, hiszen az államtitkár se nem bíróság, se nem felügyeleti jogosultsággal rendelkező
közigazgatási szerv, hanem egy olyan személy, aki tisztségéből adódóan igazán eltérő feladatok
ellátására hivatott. A támogató tehát a szabálytalansági döntés meghozatalára kizárólagos,
diszkrecionális jogkörrel rendelkezik, ezen hatáskörét nem lehet elvonni és a döntés bírósági
felülvizsgálata is kizárt. Ráadásul szabálytalansági döntés Brüsszelből is érkezhet, az Európai
Bizottságtól, amely nem részes fél a támogatási szerződésben (ugyanakkor tudjuk, hogy a
támogatás egy része az Európai Unió által kerül biztosításra), döntése ellen a 659/1999/EK
rendelet jogorvoslati lehetőséget nem biztosít, a döntés elfogadásának kötelezettsége és a
jogkövetkezmények viselése terheli a kedvezményezetett. Különlegessége a jogviszonynak
továbbá, hogy amennyiben a szabálytalanság megállapításra kerül és a támogató a támogatási
szerződéstől eláll, úgy a visszatérítendő támogatást az állami adóhatóság adók módjára behajtja,
késedelmi kamattal terhelten. A késedelmi kamat alkalmazására minden esetben a Ptk. 301.§-a
irányadó, azaz a jegybanki alapkamattal azonos mértékű késedelmi kamat annak ellenére, hogy
egyes támogatási szerződések esetében két gazdasági társaság a szerződő fél és a Ptk. 301/A.§
ez esetben magasabb késedelmi kamat felszámítására is lehetőséget ad. Természetesen az
utóbbi szakasz mellőzése nem jogellenes, csak sikeres behajtás esetén kevesebb késedelmi
kamat folyik be.
Általában a támogatási szerződés a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is alkalmazandónak
tekinti, a Polgári Törvénykönyv és ebből következően a Polgári Perrendtartás azonban mégsem
alkalmazható a jogviszony minden elemére, a szabálytalansági eljárásban ugyanis a fenti, Ptktől eltérő szabályok is érvényesülnek. A Ptk. alkalmazhatóságával, az elállás jogintézményével
és a polgári bíróság hatáskörével a magyar bírósági gyakorlat is foglalkozott, a jogi helyzet
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megítélése a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 2237/2010. számú gazdasági elvi határozatának
megszületéséig nem volt egyértelmű. Az elvi határozat alapjául szolgáló ügy rövid
összefoglalását az egyes bíróságok eltérő álláspontjainak ismertetése végett tartom indokoltnak.
A tárgyi ügyben a támogató szabálytalansági eljárás lefolytatását követően arra a megállapításra
jutott, hogy a támogatási szerződés kedvezményezettjei szabálytalanságot követtek el és a
támogatás visszafizetésére kötelezte őket, valamint elállt a támogatási szerződéstől, amely
elállás jogellenességét kérték a kedvezményezettek felperesként a bíróságtól megállapítani. Az
ügyben későbbiekben az is elsődleges kérdéssé vált, hogy a jogvita elbírálása polgári bíróság
hatáskörébe tartozik-e. A támogató szerv már az első fokú eljárásban arra hivatkozott, hogy a
támogatási szerződés nem tekinthető kizárólag polgári jogi szerződésnek, mert a támogató, mint
nemzeti hatóság átruházott közösségi hatáskörben járt el a szabálytalansági vizsgálat
lefolytatása során, amit a kedvezményezettek a támogatási szerződés aláírásával elismertek, és
magukra nézve kötelezőnek fogadták el a támogató közösségi közhatalmi hatáskörében
lefolytatott eljárásait. Ezzel ellentétben a Fővárosi Bíróság 22.G.41.644/2007/38. számú
ítéletével első fokon megállapította, hogy a felek jogviszonyára irányadó a Polgári
Törvénykönyv és az elállás jogszerűségének elbírálására a bíróság hatáskörrel rendelkezik. A
bíróság többek között arra hivatkozott, hogy a támogatási szerződésben a támogatót megillető
elállási jogot a felek a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban állapították meg és a Ptk-t,
mint a szerződésre alkalmazandó jogszabályt rögzítették a megállapodásban. A bíróság
egyébként az elállás jogszerűségét megállapítva a keresetet elutasította, a felperesek pedig
fellebbezéssel éltek.
A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a bíróság hatáskörének kérdésében eltérő álláspontra
helyezkedett 9.Pf.21411/2009/3. számú ítéletében és az elsőfokú ítéletet hatályon kívül
helyezte. A másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a támogató hatóságként eljárva,
közhatalom gyakorlására feljogosított közigazgatási szervként kötötte meg a támogatási
szerződést. Ennek megfelelően a szerződéskötés folyamatát, eljárási rendjét, a szerződés tárgyát
és tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit is közjogi rendelkezések határozzák meg. A peres
felek között így hatóság és ügyfél közötti közjogi jogviszony jött létre annak ellenére, hogy a
Ptk-t a szerződésre irányadó jogszabályként határozták meg a szerződésben. Az Ítélőtábla
továbbá kihangsúlyozta, hogy a kedvezményezettek, azaz felperesek nem az elállás miatt,
hanem a szabálytalansági eljárásban hozott határozat miatt kötelesek a támogatás
visszatérítésére. Mindezek alapján az ítéletben az a következtetés szerepel, hogy polgári bíróság
nem jogosult a jogvita elbírálására és jogorvoslatnak kizárólag a visszafizetést elrendelő
határozattal szemben van helye.
Az ügyben a Legfelsőbb Bíróságon felülvizsgálati eljárás indult, a Legfelsőbb Bíróság
Gfv.IX.30.186/2010. számú döntésével (amely egyben a 2237/2010. számú gazdasági elvi
határozat is) arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság következtetését tartja
helyesnek és polgári bíróság hatáskörrel rendelkezik a jogvita elbírálására az alábbi indokokra
alapozottan. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 12. § (3) bekezdése sorolja fel, hogy a törvény alkalmazása során mely
közigazgatási szerveket kell hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező szervnek tekinteni.
A támogató azonban az a)-tól c)-ig tartó felsorolásban nem szerepel. A (3) bekezdés d) pontja
azonban úgy rendelkezik, hogy közigazgatási hatóságnak minősül a nem közigazgatási feladat
ellátására létrehozott olyan egyéb szervezet, köztestület, vagy személy is, amelyet törvény,
vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet jogosított fel közigazgatási hatósági
jogkör gyakorlására. A 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy ilyen esetben meg kell határozni
azokat az ügyeket, amelyekben a Ket. rendelkezései az irányadók. (Ezen törvényi
rendelkezések ma is hatályban vannak.) A másodfokú bíróság azonban nem mutatott rá sem
törvény, sem kormányrendelet olyan rendelkezésére, mely kimondta volna, hogy az elállás
jogát gyakorló támogatót, illetve annak vezetőjét az elállási döntés meghozatala kapcsán
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közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására jogosult személynek kellene tekinteni, és a döntés
meghozatalára a Ket. rendelkezései lennének az irányadók. A Ptk. szerint az elállás
jogszabályon és szerződésen is alapulhat. Az elállási jognyilatkozat polgári jogi jognyilatkozat,
amelyet a támogató kifejezetten a szerződésre alapítottan tett meg és nem közigazgatási
hatósági jogkörében. Figyelemmel arra is, hogy sem törvény, sem kormányrendelet nem szólt
arról, hogy az alperes támogató közigazgatási hatósági jogkörében lett volna jogosult polgári
jogi szerződés alapján őt megillető elállási jog gyakorlására, ill. hogy e döntése felülvizsgálatára
a Ket. szabályai alapján kerülhet sor, azt kell megállapítani, hogy az elállás jogszerűsége
vizsgálatának polgári peres eljárás keretében helye van, tehát a jogvita elbírálása a polgári
bíróság hatáskörébe tartozik.
A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Ítélőtáblát új eljárás lefolytatására kötelezte, a polgári bíróság
hatáskörének kérdése természetesen ismételten már nem merült fel. A jogerős másodfokú
döntés8 ellen ismét felülvizsgálati eljárás indult a Legfelsőbb Bíróságon. A meghozott ítéletből 9
fontosnak tartok kiemelni egy, az elállással kapcsolatos új megállapítást. Nem értett egyet a
Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelemnek azzal az álláspontjával, hogy az adott esetben
az alperes elállási jogának gyakorlását a Ptk. 320. § (3) bekezdése kizárta tekintettel arra, hogy
az elállás tiltott olyan szerződő fél vonatkozásában, aki/amely a már megkapott szolgáltatást
nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudná visszaszolgáltatni. Sem a hivatkozott külön
jogszabályok, sem a támogatási szerződések nem szóltak és nem is szólhattak azonban arról,
hogy a felperesek által már teljesített szolgáltatások elállás esetén a felperesek részére
visszajárnának, ugyanis a támogatási szerződés alapján a felperes nem az alperes javára
teljesített. Az alperes birtokába nem kerülhetett olyan szolgáltatás, melynek maga az alperes
lett volna a jogosultja. A perbeli elállási jog gyakorlása szempontjából ezért nem képezhette
vizsgálat tárgyát, hogy a „megkapott" szolgáltatás visszaszolgáltatható-e. Ebből következően
alaptalanul állította a felülvizsgálati kérelem, hogy az alperes nem gyakorolhatta volna elállási
jogát.
IV. Befejezés
A tanulmány bemutatta a támogató és kedvezményezett jogviszonyának jogi sajátosságait a
magyar és uniós jogszabályok, valamint egy konkrét bírósági ügy részletezésén keresztül.
Magyarországon ebben a témában viszonylag kevés a szakirodalom, a könyvek általában az
uniós pályázatok előkészítéséhez és megírásához nyújtanak segítséget, míg a folyóiratok és
uniós szervek kiadványai a statisztikákkal, valamint általánosságban egyes konkrét esetekkel
foglalkoznak, a jogi sajátosságok vizsgálata azonban mellőzésre kerül, így úgy gondolom, hogy
tanulmányom egy aktuális témával foglalkozik.

8
9

Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.997/2010/3. számú ítélete
Legfelsőbb Bíróság Gfv.IX.30.218/2011/7. számú ítélete
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Tarkó Izabel Ágnes: Kényszermegoldások magáncsőd hiányában – A magánszemélyek
fizetésképtelenségének okai
Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Fézer Tamás egyetemi docens
1. Bevezető gondolatok
Amíg a világ számos államában a magáncsőd jogintézménye részét képezi a jogrendszernek,
addig ma Magyarországon az adósoknak nem áll rendelkezésükre ez az eszköz több korábbi
törvényjavaslat kidolgozása ellenére sem. Hazánkban az adósok – úgy tűnik – magukra
maradtak a felhalmozott adósságuk rendezésének, törlesztésének nehézségeivel, és a
közeljövőben nem is várható törvényalkotás e téren, amely megoldást nyújthatna, hiszen a
magáncsőd bevezetéséről szóló korábbi törvényjavaslatok rendelkezései mind a mai napig nem
kerülhettek alkalmazásra, és a következő törvényalkotási programban sem szerepel a
jogintézmény bevezetése.
Annak ellenére, hogy a rendszerváltás hazánkban is jelentős változásokat hozott, erőteljes
növekedést eredményezett az addig tulajdonképpen nem is létező lakossági hitelpiac területén,
amely a fogyasztók eladósodottságához, a lakossági hitelek felhalmozásához vezetett, a
fogyasztók túlzott mértékű hitelfelvételből adódó fizetésképtelenségi helyzetére azonban
mégsem vezették be Magyarországon a Nyugat-Európában, valamint az Egyesült Államokban
már régóta alkalmazott konstrukciót.1 A rendszerváltást követően, a 90-es évektől a lakossági
hitelpiac rohamos növekedésnek indult. Ettől az időszaktól kezdve erőteljes élénkülés
mutatkozott mind a fogyasztási hitelek, mind a lakáshitelek piacán. 2 Ennek eredményeként a
nevezett időszaktól kezdve a fogyasztói eladósodás igen nagymértékű volt, amely napjainkban
is érezteti a hatását és hatékony megoldás nem is áll rendelkezésre a folyamat megfékezésére.
A magáncsőd intézménye, illetve a fizetési terhek alóli mentesülés lehetősége legelőször az
Amerikai Egyesült Államokban jelent meg. Az amerikai minta átvételére elsőként az angol
jogban került sor, majd Európa egyes államaiban. Európai megjelenését és elterjedését
elsősorban az indokolta, hogy a jóléti állam felbomlása során egyre több magánszemély vált
képtelenné a felvett hiteleket határidőben törleszteni.3 Ellenük azonban, mivel nem tartoztak a
csődjog hatálya alá, csak a végrehajtási eljárás volt lefolytatható, amely a mai magyar
jogrendszerben is fennálló lehetőség.
Ahogyan a gazdasági társaságok fizetésképtelenségével kapcsolatban is felismerte a jogalkotó,
a jogszabályokat bizonyos időközönként szükséges felülvizsgálni annak érdekében, hogy a jog
és a gazdasági életben tapasztaltak között fennálló esetleges feszültségeket, inkonzisztenciákat
orvosolják.4 „A jognak meg kell felelnie a társadalmi, gazdasági fejlődési igényeknek, és nem
pedig a társadalomnak és a gazdaságnak kell megfelelnie a jog igényeinek.”5 A jog bizonyos
mértékig képes a társadalmi és a gazdasági folyamatokat, azok fejlődési irányát befolyásolni,
lekövetni, de a jog nem szakadhat el a társadalom és a gazdaság jelenségeitől. A jogalkotásnak
nem csupán a már meglévő jogszabályok felülvizsgálata a feladata, hanem a szükséges
jogszabályok hiányának felismerése, azok megalkotása. Amikor a jogalkotás figyelmen kívül
hagyja a társadalmi és gazdasági folyamatokat, azok indukcióit, így jelenleg a magánszemélyek
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növekvő fizetésképtelenségét is, és nem reagál ezekre a folyamatra, akkor felmerülhet a
jogalkotói mulasztás.
A hitelezők gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy az adós jogutód és az adósságok
kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi fedezet hátrahagyása nélkül megszűnik; erről
természetesen csak jogi személy adósok esetén lehet szó. Míg egy cég fizetésképtelensége
esetén a tulajdonosoknak, hitelezőknek lehetőségük van felszámolási eljárást indítaniuk, a
vezető tisztségviselők felelősségét felhívni, a tagok mögöttes felelősségével operálni vagy egy
egyeztetési folyamat során csődegyezséget köthetnek a hitelezőikkel és ezt követően „tiszta
lappal” indulnak, addig a magánszemélyeknek nincs lehetőségük ilyen módon kiszabadulni az
„adósságspirálból” a jelenlegi jogszabályok alapján. A magáncsőd jogintézményének
magyarországi bevezetése különösen a pénzügyi, gazdasági válság következtében bedőlő
hitelek, a háztartások nagymértékű eladósodottsága miatt kifejezetten időszerűvé vált
napjainkra, sőt már szinte el is késett. A jelen tanulmányban a magánszemélyek
fizetésképtelenségének okai, és a magáncsőd jogintézményének magyar jogrendszerbeli hiánya
miatt kialakult kényszermegoldások kerülnek ismertetésre.
2. A hitelfelvétel során előre nem látható gazdasági kockázatok
A szerződő felek megállapodásaik megkötésekor olyan ésszerűen előre nem látható gazdasági
kockázatot is vállalhatnak, amely ahhoz vezet, hogy valamely szerződő fél oldalán ez a tényező
aránytalan, sokszor teljesíthetetlen többletteherként jelentkezik. 6
A magánszemélyek fizetésképtelenségének okai részben a gazdasági válságfolyamatokban
keresendőek. A hazai lakosság többsége deviza alapú hitelt vett fel – elsősorban az alacsonyabb
törlesztőrészlet előnyös volta miatt, azonban jövedelmet forintban szerez. A gazdasági válság
okozta árfolyam-ingadozás nagymértékben megnövelte számos háztartás havi törlesztőrészletét. Ezt a folyamatot még inkább megnehezíti a gazdasági válság másik negatív hatása az
egyre növekvő munkanélküliség. Az állam által biztosított közmunkaprogramok nem segítenek
ezen a helyzeten, hiszen a problémának csupán a felszíni, tüneti kezelését jelentik, hosszú távon
nem jelentenek biztos bevételi forrást.
A különböző hitelek felvétele során előre nem látható gazdasági kockázatokkal is számolnia
kell az adósnak, hiszen egy vagy több ország gazdaságát és társadalmát érintő gazdasági válság
a szerződő felek számára méltánytalan és teljesíthetetlen kockázatot jelenthetnek. Ilyen
kockázatot jelenthet: az infláció, az árak hirtelen megugrása, a munkabérek vásárlóértékének
nagymértékű csökkenése, a kereslet-kínálat viszonyainak nagymértékű (radikális) átalakulása,
az áru-és termékpiacok összeomlása, a pénzpiaci viszonyok kedvezőtlen alakulása, a gazdasági
élet szereplőinek fizetésképtelenné válása, 7 különösen, ha ez a tényező valamely szerződő fél
oldalán jelentkezik, de sok esetben attól függetlenül is.
3. Törvényjavaslat a magáncsőd bevezetéséről
A jogalkotók is felismerték, hogy hitelszerződés esetében a megfelelő döntés meghozatalában
nem csupán a fogyasztóknak van felelőssége, hanem a hitelképesség vizsgálatakor nem elég
körültekintően eljáró hitelezőnek és a liberalizált szabályozás által generált hitelnövekedés
következtében bizonyos mértékig az államnak is.
Először 2008-ban, majd 2009-ben kapott nyilvánosságot hazánkban az a minisztériumi
előterjesztés, amely lehetővé tenné az adósságrendezési eljárás bevezetését természetes
személyek számára. 2010-ben nyújtották be a magáncsőd jogintézményét megteremtő
6
7

PAPP TEKLA: Gazdasági válság – szerződéses viszonyok, Jogtudományi Közlöny, 2011, 353.
PAPP i.m. 353.
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törvényjavaslatot, amelyet az országgyűlés illetékes bizottsága nem támogatott, így az
országgyűlés nem is tárgyalhatta.
A magáncsőd lényegében a magánszemélyek anyagi felelősségének időbeli korlátozását jelenti.
A természetes személyek fizetésképtelenségük esetén a gazdasági társaságokhoz hasonlóan
szabályozott körülmények között kísérelhetik meg a hitelezőikkel történő egyezségkötést. Az
eljárás sikertelensége esetén meghatározott eljárás szerint vagyonuk felosztásra kerülne,
amelyből a hitelezők kielégítést kapnának, meghatározott időtartam elteltét követően és
bizonyos kötelezettségek teljesítésével a fennmaradt tartozásaik alól mentesülhetnének a
bíróság döntése alapján. A magáncsőd jogintézménye támogatná a fizetőképes adósok és azok
hitelezőinek együttműködését, az adós oldalán tartozásként jelentkező hitelezői követelések
újratárgyalását, valamint alternatívát nyújtana a nehéz helyzetbe került adósok (fogyasztók)
számára.
A jogintézmény működési alapelve, hogy az adós, amennyiben hajlandó elősegíti a hitelezői
követelések egy részének kielégítését, meghatározott idő elteltével szabadul fennmaradó
tartozásai teljesítése alól. A hitelezők ezeket a követeléseiket végleg elveszítik, hasonlóan, mint
a gazdasági társaság vagyonával nem fedezett igényeiket egy társaság felszámolása esetén. A
magáncsőd érdekeltté tenné az adósokat tartozásuk részbeni törlesztésében. Ez a megoldás –
kinnlevőségeik nagyobb arányú megtérülése miatt – a hitelezők számára is előnyös volna.
A hazai törvényjavaslat szerint, attól függően, hogy az adós meg tud-e egyezni a hitelezőkkel
adósságának átütemezéséről, kétféle magáncsőd-eljárásra nyílna lehetőség az előterjesztés
szerint. Az első esetben, ha az adós meg tud állapodni a hitelezőivel, szabad kezet kapna az
adósságrendezési terv kidolgozására, amelyben az adós és a hitelező együtt döntenek arról,
hogy milyen időtartam alatt, és a követelések mekkora hányadát kell az adósnak teljesítenie a
hitelezők felé. Akkor, ha az adós szeretne csődvédelmet kérni, azonban a hitelezőkkel nem tud
megegyezni, szintén lenne lehetőség a csődvédelem kérvényezésre, de csak akkor, ha az adós
az eljárás megindításakor valószínűsíti, hogy bár vagyona, jövedelme nem elég arra, hogy a
lejárt vagy hat hónapon belül esedékessé váló tartozásait rendezze, de tartozásainak legalább
25 százalékát fedezni tudná. Ha a törvényjavaslatban meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn, és az adós a 25 százaléknyi vagyonnal való rendelkezést valószínűsíteni tudja, az illetékes
hatóság megindítja az eljárást.8 Ekkor az adós vagyontárgyai és jövedelme feletti rendelkezési
jog az ún. vagyongondnokra száll át, aki ezekből megkísérli a hitelezők arányos kielégítését.
Ezután kezdődne el az az öt éves szakasz, amikor az adós a mindennapi élet szükségletein kívül
semmilyen ügyletet nem köthetne, tehát tulajdonképpen minden kisebb bevásárlásnál
jelentősebbnek minősülő ügylethez a vagyongondnok beleegyezésére lenne szükség, továbbá
köteles lenne a számára előírt képzésen részt venni, munkát keresni, és a vagyongondnokot
minden olyan információval ellátni, amely az eljárás sikeres kimenetelét előmozdíthatja. Ha az
adós ezeket a kötelezettségeit teljesíti, és tartózkodik minden olyan cselekménytől, ami a
hitelezők kielégítését gátolhatná, öt év eltelte után mentesülne a még fennálló kötelezettségei
alól, attól eltekintve, hogy adósságának hány százalékát rendezte. Ez a szabályozási modell
alapvetően a németországira hasonlít, ahol szintén nincs előírva, hogy a tartozások hány
százalékát kell visszafizetnie az adósnak.
A törvényjavaslat elsősorban a bajba került középosztálybeli családokat célozza meg, mint
adósi kört, ezért azoknak, akik semmilyen vagyonnal, nem rendelkeznek, nem tudna segítséget
nyújtani a jelen törvényjavaslat sem.
A törvényjavaslat három lépcsős adósságrendezés bevezetését kezdeményezi, a következőek
szerint. Az adósságrendezés első lépése az egyezségkötési eljárás, egy olyan eljárás, amelynek
során az adós – az adósságrendezési terv elfogadása érdekében – a hitelezőkkel történő
egyezség megkötésére tesz kísérletet. Ezt az adós kezdeményezi a bíróságnál, az adós ettől
8
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kezdve csődvédelemben részesül. Az eljárás lefolytatására az adós lakóhelye szerint illetékes
„helyi bíróság” (a hatályos jogszabályok szerint az elnevezése jelenleg járásbíróság) jogosult.
A folyamat célja az egyezség, amelyre a vagyonfelügyelő 45 nap alatt javaslatot készít. Ha az
egyezség megkötésére irányuló törekvés sikertelen, a második lépcső következik, amelyben a
vagyonfelügyelő számba veszi az adós vagyonát és javaslatot tesz annak a hitelezők közötti
szétosztására. A ki nem elégíthető tartozásokat behajthatatlanná minősítik. A harmadik lépcső
a tartós törlesztési eljárás, amely már – a hitelezők jóváhagyásával – a bíróság hatáskörébe
tartozó kérdés. Ennek értelmében az adós vállalja, hogy az adósságából fennmaradó részének
törlesztése érdekében lemond a jövedelme egy része feletti rendelkezésről a vagyongondnok
számára.
A javaslat személyi hatálya kiterjedne az adós természetes személyek és ezek hitelezőire;
bármely jogcímen fennálló tartozás esetén igénybe vehető. A törvényjavaslat szerint az eljárás
háttérjogszabálya a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény lenne.
Fontos megjegyezni, hogy az adós az ellene folyamatban lévő bírósági végrehajtási eljárás
jogerős befejezéséig nem kezdeményezhetné az adósságrendezési eljárás megindítását, kivéve,
ha a végrehajtási eljárás során a hitelezői választmány hozzájárulna ahhoz. Az adósságrendezési
eljárás folyamatban léte alatt a bírósági végrehajtási eljárást az adósságrendezési eljárás
megszüntetéséig a bíróság hivatalból felfüggeszti.
Ilyen eljárást 10 évente egy alkalommal lenne mód kezdeményeznie az adósnak. Az eljárás
kezdeményezésével kapcsolatban a törvényjavaslat szigorú kizáró okokat állapít meg.
4. A magáncsőd bevezetése szükségességének okai
A magáncsőd (fogyasztói csőd) bevezetésének szükségessége nem lehet kérdéses, hiszen a
sajtóban is számos alkalommal hallatják hangjukat azok, akik a jogintézménye bevezetése
mellett foglalnak állást. Ennek ellenére érdemi előrelépés nem történt mindezidáig. Az éppen
zajló gazdasági recesszió során egyre növekszik a munkanélküliség aránya, a piaci verseny
ösztönzése érdekében a lakossági hitelpiac liberalizációja is megvalósult, a hitelképesség
vizsgálata korábban sem és napjainkban sem hatékony, a fogyasztókat nem figyelmeztetik
megfelelően a nemfizetés kockázatára. A hitelek nemfizetése okán indított perek érezhető
ügyteher növekedést jelentenek a bíróságokon. A hitelezők kielégítése csak elenyésző
százalékban történik meg. Ezek a körülmények, egy olyan ok-okozati kapcsolatban álló
láncreakciót idéztek elő, amelyek tulajdonképpen egyre kilátástalanabbá teszik az adósok és a
hitelezők helyzetét is.
5. Kényszermegoldások a magáncsőd hazai bevezetésének hiányában
Annak ellenére, hogy a magáncsőd jogintézménye egyelőre nem eleme a magyar
jogrendszernek, mégis fontos és nélkülözhetetlen, hogy a jogalkotó felismerje, hogy igény van
egy átfogó – a magánszemélyek adósságainak rendezésére irányuló – eljárást szabályozó
törvény megalkotására és eleget is tegyen ennek az igénynek. A magáncsőd jogintézményének
hiányában különböző kényszermegoldások alakultak ki, amelyek alapvetően a magáncsőd
hiányából eredő problémákat kísérlik meg orvosolni. A kényszermegoldások kialakulásának
ténye arra enged következtetni, hogy a jogalkotás igenis szükséges a probléma kezelésében,
ugyanakkor a különböző helyettesítő intézmények tanulmányozása során egyértelművé vált,
hogy a jogalkotás hiányát semmilyen kényszermegoldás, vagy átmeneti rendszer nem
helyettesítheti. Az alábbiakban jogintézmény hiányosságából eredően a Magyarországon
kialakult kényszermegoldások kerülnek ismertetésre.

476

5.1. Adósságrendező hitel9
Az adósságrendező hitel az a személyi hitel, amelynek a hitelkérelmen megjelölt célja a hitelek
kiváltása, és amely hitelkiváltás a hitel alapján folyósított kölcsön összegéből az ügyfél
nyilatkozata alapján közvetlenül a másik pénzügyi intézményhez való átutalással történik meg.
A gyakorlati példák azonban azt mutatják, hogy ez a megoldás nem megfelelő és nem
működőképes. Ennek lehetséges okai: munkanélkülisége elhúzódása hosszabb ideig, az új
jövedelem nem alkalmas két hitel törlesztésére. A pénzintézetek szempontjából a hitel fedezése
céljából felvett újabb hitel sokszor azt eredményezi, hogy a hitelt felvevő természetes személy
a fizetésképtelenség végső bejelentéséig annyi hitelt halmozott fel, melynek összege
meghaladja a végrehajtási eljárásba bevonható vagyonát, így a bankok követeléseinek egy része
mindenképpen kielégítetlen marad. E problémára került kialakításra a Bankközi Adós- és
Hitelinformációs Rendszer.
5.2. Megújuló hitel10
A hitelkeret rendelkezésre tartásának időtartama alatt a még le nem hívott, illetve a már
visszafizetett tőkeösszeget a hitelkeret erejéig akkor lehet ismételten lehívni, ha az ügyfél (adós)
a hitelszerződés szerinti fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tett, illetve az ismételt lehívás időpontjában nem szerepel a negatív KHR listán11
5.3. Hitel-optimalizáló személyi kölcsön
Amennyiben az ügyfél számlájára egy hónapban nem érkezett a kölcsönszerződésben előírt
összegű jövedelem (munkabér vagy nyugdíj jellegű jóváírás), akkor az első ilyen alkalommal
az előre meghatározott egyszeri díj a számláján terhelésre kerül. Amennyiben az előírt összegű
jövedelem-jóváírás a kölcsön futamideje alatt egy következő hónapban is elmarad, akkor a
Hirdetményben szereplő kamatemelést az ügyfél kölcsönén végre kell hajtani az ismételt
kötelezettségszegést követő naptári hónaptól. Amennyiben a Bank a KHR-listából nem tudja
megállapítani a kiváltásra kerülő tartozások megszűnését, és a bank felhívására az adós ezt 30
naptári napon belül nem, vagy nem határidőben igazolja, a nemteljesítést követő naptári
hónaptól a kölcsön kamatlába a Hirdetményben szereplő százalékkal megemelkedik.
5.4. Gyorskölcsönök, uzsorahitel
A magyar lakosság jelentős része nem képes teljesíteni a bankok által támasztott
követelményeket, így számukra egyetlen bank sem hajlandó hitelt folyósítani. A nagyfokú
eladósodottság hatására megjelentek azok a hirdetések, amelyek kiemelik, hogy a BAR listán
nyilvántartottként való szereplés nem akadálya a további hitelfelvételnek, kihasználva ezzel a
fogyasztók nehéz anyagi helyzetét. Ezeknek a hirdetéseknek a célcsoportját azok a már
egyébként is kiszolgáltatott helyzetben lévő magánszemélyek jelentik, akik már egyébként is
https://www.citibank.hu (letöltve: 2013. 11. 20.)
http://www.cofidis.hu (letöltve: 2013. 11. 20.)
11
A negatív adóslisták (KHR lista) olyan nyilvántartások, amelyek csak azon adósok adatait tartalmazzák, amelyek
hitel- vagy hitel jellegű szerződéseiket nem teljesítették, a szerződések törlesztésével mulasztásba estek. A negatív
adóslisták kizárólagosan a mulasztásba esett ügyfelek és a mulasztásba esett szerződéseik adatait, valamint a
fennálló, aktív mulasztás és annak megszűnése esetén a már passzívvá vált mulasztás adatait kezelik. (forrás:
http://www.bisz.hu, letöltve: 2013. 11. 24.)
Vállalkozások esetén is van ilyen lista; a vállalkozási folyószámla fizetésképtelensége, folyószámlán követelések
sorba állítása. Vállalkozási folyószámlán, fedezethiány miatt, harminc napot meghaladóan, egymillió forintnál
nagyobb összegű követelés generálódik (sorban áll).
9
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több hitelt vettek fel, ezért nagyobb összegű, több hitelezővel szemben fennálló adósságot
tudhatnak maguk mögött. A feltételekhez nem kötött, de rendkívül magas kamattal rendelkező
hitelek főként a vidéki, nehezebb anyagi körülmények között élőknek biztosítanak átmeneti
megoldást. A banki kölcsön és az uzsorás szerződés közötti határmezsgyén fejti ki
tevékenységét több pénzintézet is.12 Ezek a pénzintézetek fedezet és kezes nélkül nyújtanak
mikrohiteleket viszonylag rövid futamidőre. Ha az igénylő 18-70 év közötti, rendelkezik
állandó lakcímmel és rendszeres jövedelemmel, akkor az igényelt hitelt hamar,a kár két
munkanap alatt meg is kapja. Fontos hangsúlyozni, hogy a magas kamatú gyorskölcsönöket
nyújtó pénzintézetek betartják az összes irányadó jogszabályt, hiszen jelenleg Magyarországon
nincs törvényi szinten szabályozott kamatplafon. Az állam ezzel az eszközzel nem avatkozik
be a piac alakulásába, feltételezve, hogy mindenki tisztában van saját lehetőségeivel és az
alapján tud dönteni egy szolgáltatás igénybevételéről.
A Polgári Törvénykönyv azt tekinti uzsoraszerződésnek, amelyben az egyik fél a másik
helyzetét kihasználva aránytalan előnyhöz jut. A magas kamatú gyorskölcsönök azonban nem
esnek ebbe a kategóriába, hiszen a hitelszerződés minden szükséges információt és feltételt
tartalmaz. Fontos megjegyezni azonban, hogy a fent említett hiteltermékek népszerűségéhez
sok esetben az emberek tájékozatlansága és a magyar társadalomra különösen jellemző
alacsony pénzügyi kultúra is hozzájárul.
5.5. A konzorciós szerződés
Az ún. konzorciós szerződések olyan szerződések, amelyek a fogyasztók tájékozatlanságának
és naivságának kihasználását teszik lehetővé. A konzorciós szerződésben a fogyasztó az általa
előre meghatározott ingó dolog vagy ingatlan tulajdonjogát a szervező közreműködésével,
előzetesen megállapított időtartamon belül úgy szerzi meg, hogy a szerződés létrejöttének
kezdőnapjától a szervező részére előre meghatározott esedékességkor egyszeri, illetve
időszakos díjfizetéseket köteles teljesíteni. Az adásvételi szerződés megkötésére való
jogosultság időpontját a fogyasztói csoport tagjai között rendszeres időközönként megtartott
kiválasztás eredménye határozza meg. A dolgot – kedvezményezettként történő kijelölését
követően – a fogyasztó választja ki, és az adásvételi szerződést – a szervezőnek a dolog
beszerzésében, kiválasztásában és az adásvételi szerződés előkészítésében való közreműködése
mellett – a dolog tulajdonosával köti meg. A dolog vételárának kiegyenlítése a dolog
tulajdonosa vagy a fogyasztó által a dolog létrehozásával megbízott vállalkozó részére – a
fogyasztó kiválasztásának napján érvényes aktuális szerződéses érték erejéig – a fogyasztói
csoportonként elkülönítetten kezelt, a szervező saját pénzeszközeitől elkülönített számlán
elhelyezett, a fogyasztók által teljesített időszakos havi alaprészletek terhére történik.
Ilyen fogyasztói csoportot 2012 januárjától nem lehet létrehozni. A fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 16/B. §-a 2014. január 1-jei hatállyal végérvényesen megfogalmazza a
fogyasztói csoport szervezésének tilalmát. Az ilyen szerződések megkötéséhez a törvény a
semmisség jogkövetkezményeit fűzi. A 2012. január 1-je előtt létrehozott fogyasztói csoportba
új fogyasztó kizárólag a – szerződés felmondással történő megszüntetése következtében – kieső
fogyasztó helyére vehető fel. A tilalom ellenére még mindig működnek ilyen fogyasztói
csoportok. A fogyasztók tájékozatlansága és hiszékenysége eredményezte azt, hogy sok
fogyasztó belépett ilyen – kölcsönszerződésnek álcázott konzorciós szerződés aláírásával –
fogyasztói csoportba és hosszú ideje törleszti az „adósságot”, de a mai napig nem kerültek
kiválasztásra.

12

WAGNER ILDIKÓ: A magáncsőd hiányából eredő problémák, Nagy Marianna (szerk.): THEMIS, 2009., 59-63.
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5.6. A biztatási kár13
A valamely fél számára előnytelen kötelemből való szabadulás érdekében, a károk
minimalizálása okán az anyagi veszteséget elszenvedett fél próbálkozhat a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott biztatási kár (utaló magatartás)
érvényesítésével. E körben azonban a bíróságnak több tényezőt kell értékelnie; a bírói gyakorlat
nem egységes a tekintetben, hogy az üzleti kockázat minősülhet-e olyan tényezőnek, amelyet a
kedvezőtlen pozícióba került fél biztatási kár címén átháríthat a szerződő partnerére. A bírói
gyakorlat szerint nem sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményét, és nem valósít meg
tisztességtelen piaci magatartást a szerződő fél azzal, ha nem hívja fel a másik szerződő fél
figyelmét a mindkét fél által ismert tények lehetséges gazdasági, üzleti kockázataira. 14 A
bíróság másik ítéletében megállapítást nyert, hogy az üzleti kockázat áthárítása végett alaptalan
az utaló magatartásra való hivatkozás.15
6. A magáncsőd jogintézményének bevezetése mellett és ellen szóló érvek
Kijelenthetjük, hogy a magáncsőd egy világszerte egyre elterjedtebb jogintézmény. A hitelezők
jogainak tiszteletben tartásával, a magáncsőd egy olyan új eleme lehetne a hazai csődjognak,
amely hatékonyan képes lenne kezelni a magánszemélyek hitelezése során fellépő bizonyos
piaci kudarcokat. A magáncsőd bevezetése hozzájárulhat az adósok fizetőképességének
helyreállításához. Ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy a hitelezők beleegyezzenek, hogy
egy másik követelés és így egy másik vállalat elsőbbséget élvezzen.
A magáncsőd bevezetésének legfőbb kockázata a fizetési fegyelem valószínűsíthető romlása,
mely a jelenlegi törlesztési hajlandóság mellett újabb csapást jelenthet a bankok számára,
amelyek a megnövekedett kockázatokra valószínűleg a kamatfelárak további emelésével,
illetve a hitelkínálatuk további csökkentésével reagálnának. Ezt a negatív hatást korlátozhatja
egy részletesen kidolgozott és az adósok számára a nemfizetés hatásait csak bizonyos mértékig
mérséklő magáncsőd intézménye. Figyelembe veendő, hogy a hazai bérszínvonal mellett a
hitelek visszafizetésének nincs meg a szükséges gazdasági alapja, az adósoknak viszonylag
csak szűk köre lehet képes teljesíteni a természetes személyek csődeljárásában meghatározott
kötelezettségeket.
A jogintézmény bevezetése mellett további ellenérv, hogy hazánkban viszonylag alacsony a
jogkövetési hajlandóság, amely a jogintézmény kihasználásában és nem a használatában
jelenne meg. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet is erősíti a szürke és fekete gazdasági aktivitást,
hiszen az adósok egy fekete munkavállalásra kényszerül, vagy külföldön keres munkát.
Egyes vélemények szerint a magáncsőd lehetősége pozitív hatással van a magánemberek
vállalkozói hajlandóságára. A magáncsőd egyfajta biztosítást jelent a vállalkozók számára,
melynek gazdasági előnyei is vannak, például a megnövekedett vállalkozási kedv, gazdasági
aktivitás.
A magáncsődről szóló törvényjavaslat nem szerepel az őszi törvényalkotási programban, így
megkérdőjelezhető az a korábbi törekvés, amely szerint mindenképpen szeretnének lehetőséget
biztosítani azoknak a magánszemélyeknek, akik jelentős összegű tartozást halmoztak fel. A
jogalkotó felelőssége, hogy olyan jogszabályokat alkosson meg, amelyek alkalmazkodnak az
aktuális gazdasági igényekhez, viszonyokhoz.
A törvény esetleges jövőbeni megalkotása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás
igénybevételének feltételei nem lehetnek olyan szigorúak, hogy elriasszák az adóst annak
Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a biztatási kár jogintézményét változatlan formában
fenntartja, azonban az alapelvek szintjéről a kötelemkeletkeztető tényállások között szabályozza.
14
BH 1996. 586.
15
BH 1994. 179.
13
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igénybevételétől, azonban elég súlyosnak kell lenniük ahhoz, hogy az adósok teljesítési,
együttműködési hajlandósága megfelelő legyen, és ilyen módon váljanak jogosulttá a
mentesülésre. Magyarországon a lakossági hitelpiac hirtelen fejlődésen ment keresztül és
jelenleg a lakosság alacsony pénzügyi kultúrája jelenti a legnagyobb problémát, mely jelentős
elmaradással társul a háztartások megtakarítási hajlama és az igénybe vett megtakarítási formák
terén is. Összességében elmondható, hogy Magyarországon az összes fejlett pénzügyi
konstrukció elérhető akár a megtakarítások, akár a fogyasztás oldalát vizsgáljuk. Megfelelő
ismeretekkel tehát bárki találhat a piacon aktuális szükségleteinek megfelelő konstrukciót. A fő
gond azonban az, hogy a pénzügyi kultúra hiányzik. A fentiek alapján megállapítható, hogy a
magáncsőd intézményének a hazai jogrendszerbeli bevezetése nem várhat tovább.
7. Záró gondolatok
A múltbeli és a jelenlegi magyar csődjogi szabályozás nem felel meg a korszerű csődjoggal
szemben támasztott követelményeknek. Legfontosabb hiányossága, hogy nem ismeri a
magáncsőd intézményét.16 Az uniós csatlakozást követően a magyar kormány megfogalmazta,
milyen azonnali változtatásokat kell a hazai csődtörvényen végrehajtani, és rendeletéhez egy
tervezetet mellékelt a jövendő új csődtörvény koncepciójáról.17 A koncepcióban a csődeljárás
természetes személyekre való kiterjesztése azonban nem merült fel.
A magáncsőd jogintézményének bevezetése álláspontom szerint elsősorban politikai és
közgazdasági kérdés. Nem lehetünk biztosak benne, hogy az alapvetően más államok
jogrendszereire kidolgozott és az ottani közegben működőképes megoldások a magyar
jogrendszerben való alkalmazásuk esetén is ugyanazt a hatást váltanák ki.
A 2007-ben kezdődött gazdasági világválság világította meg igazán a fogyasztók pénzügyigazdasági viszonyaira vonatkozó szabályozás hiányosságait. A korábbi magyar jogi
szabályozás nem adott lehetőséget tapasztalatszerzésre ezen a téren, így a jogalkotás kiindulási
alapjaként kiemelt szerepe lehet más államok szabályozásának vizsgálata. 18
A francia jog az elmúlt húsz évben jelentős fejlődésen ment keresztül a magánszemélyek,
fogyasztók, családok nehéz gazdasági helyzetének feloldását jelentő eszközök tekintetében, 19
ezért Lőrinczy Gyula álláspontja szerint mintául szolgálhatna Magyarország számára több
okból is. Elsősorban a történelmi hagyományok miatt szolgálhatna mintaként, hiszen a francia
jogi gondolkodás is elkülönülten kezelte a kereskedőket a csődjogi szabályok kialakítása során,
ezért lehetővé válik számunkra a fogyasztókra vonatkozó csődjogi szabályok „vegytiszta”
tanulmányozása. Másodsorban azért, mert a francia szabályozás szigorú szemléletet tükröz a
nem fizető adósokkal szemben, hasonlóan a magyar és német joghoz. Ennek következtében a
fogyasztóvédő rendelkezéseket is csak fokozatosan lehet bevezetni, és a hangsúly a csődhelyzet
megelőzésére helyeződik a szabályozás kialakítása során. Harmadsorban a francia jog is
kezdőnek tekinthető a fogyasztói csőd, a csődjogi mentesítés területén, így a jogintézmény
bevezetésének nehézségei, problémái eredményesen tanulmányozhatóak a francia minta
alapján.20
A gazdasági válság és a magyar gazdaság jelenlegi helyzete olyan közeget hozott létre,
amelyben a követeléskezelési tevékenység megkerülhetetlen kérdéssé vált. A
szabályozatlanság miatt ezen a területen is sorra jelentkeznek olyan vállalkozások, amelyek
HALMOS KÁROLY: A csőd intézményének rövid története, Közgazdasági Szemle, 2012. május, 551.
1094/2005. (IX. 19.) kormányhatározat a csődről szóló törvény koncepciójáról és a gazdasági forgalom
kiszámíthatóbb, átláthatóbb működését elősegítő intézkedésekről. Magyar Közlöny, 2005/126. sz. 6716.
18
LŐRINCZY GYULA: A fogyasztói csőd és a mentesítés szabályozásának története, elmélete és gyakorlata a francia
jogban, Jogtudományi Közlöny, 2011., 209.
19
LŐRINCZY GYULA: Az adós lakásának csődjogi védelme az amerikai és a francia jogrendszerben, Európai és
Külföldi Jogi Szemle, 2011., 311.
20
LŐRINCZY i.m. 209.
16
17

480

visszaélnek ezzel a helyzettel, és tisztességtelen magatartásukkal megsértik az adósvédelmi
garanciákra vonatkozó előírásokat és ezzel komoly társadalmi feszültségeket keltve a
hitelintézetek jó hírét és megbecsültségét rontják.21 Bár a hitelintézetek, közműszolgáltatók és
egyéb gazdasági társaságok követeléseinek kezelésével foglalkozó követeléskezelő társaságok
2011 novemberében elfogadtak egy Magatartási Kódexet, amely a hitelintézetek magatartási
kódexére épül, a szükséges törvényi szabályozás, amely hatékonyabb lehetne, még mindig várat
magára. Hasonló követeléskezelésre vonatkozó szabályozással rendelkeznek többek között az
Amerikai Egyesült Államok, valamint a skandináv államok, amelyek mintául szolgálhatnának
egy esetleges jogszabály megalkotása esetén.
A magáncsőd jogintézményének bevezetésével éppen az a két szereplő tárgyalhatna egymással
és juthatna egyezségre jogi keretek között, akik az eredeti – adósságot eredményező –
jogviszony jogosultjai illetve kötelezettjei. A kialakult viszonyok rendezésére az állam
beavatkozásával jól működtethető eljárás jelentené az igazi megoldást, nem pedig egy állami
felelősségvállaláson alapuló rendszer. Sokszor méltánytalan gazdasági kockázatokkal kell
számolnia annak, akik gyorsan és kedvezően akar pénzhez jutni, azonban ennek is megvan az
ára. A hitelek felvétele is egyéni döntésen alapul, és az ilyen döntésnek is felelős döntésnek kell
lennie. A felelős döntés pedig magában foglalja annak a lehetőségét is, hogy a döntéseinkért
felelősséget kell vállalnunk. Ez a felelősség nem hárítható teljes mértékben az államra. A
jogalkotás elmaradása viszont felvetheti az állam felelősségét, mert így meg sem adja a
lehetőségét annak, hogy a felhalmozódott tartozások legitim keretek között rendezésre
kerüljenek, még ha nem is lehetséges maradéktalanul.
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Tóth Barbara: A határon átnyúló családjogi ügyek uniós szabályozásának hiányzó
láncszeme - A házassági vagyonjogi rendeletjavaslatok
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár
Bevezetés
Egy belső határok nélküli térségben a személyek megnövekedett mobilitása azzal a
következménnyel jár, hogy jelentősen emelkedik a különböző tagállamok állampolgárai közötti
együttélési formák száma, illetve az ilyen párok jelenléte egy olyan tagállamban, amelynek nem
állampolgárai, és ez gyakran együtt jár olyan vagyontárgyak szerzésével, amelyek az Unió több
tagállamának területén találhatóak.1
A házassági vagyonjogi kérdések nem tartoznak sem az új Brüsszel II 2., sem a Brüsszel I.3, sem
pedig a tartási rendelet4 hatálya alá, továbbá a Róma III. 5 rendelet sem foglalkozik vagyonjogi
kérdésekkel. Így a házassági keresettel együtt előterjesztett vagyonjogi igény elbírálására
jelenleg nincs alkalmazandó uniós norma. Pedig igen fontos lenne az ilyen keresetekre
vonatkozóan is egységes szabályokat létrehozni, hiszen a házassági vagyonjogi rendszert maga
a házasság hozza létre, ezért annak felbomlásával a vagyonjogi rendszer is megszűnik. Ugyanez
igaz a bejegyzett élettársi közösségekre is. Továbbá a vagyonjogi szabályok egységesítése
véleményem szerint jelentősen csökkentené a „forum shopping”-ot is, hiszen a házastársaknak
nem kellene azon gondolkodniuk, hogy anyagilag melyik tagállami bíróság eljárása vezetne a
számukra legkedvezőbb eredményre. Az utóbbi években szerencsére jelentős előrelépések
történtek ezen a területen.
Előzetesen szeretném megjegyezni, hogy mivel a két javaslat nagymértékben hasonlít
egymásra, ezért a felesleges ismétlések elkerülése végett, valamint a terjedelmi korlátok miatt
a megegyező részeket nem fogom kétszer ismertetni, csupán a két javaslat közti különbségekre
hívnám fel a figyelmet.
Történeti rész6
Már az 1998-as bécsi cselekvési terv prioritásai között is szerepelt a házassági vagyonjogi
rendszerekre vonatkozó közösségi jogi aktus elfogadása. A 2000. november 30-án elfogadott
program már előirányozta ezen a területen a joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére
és végrehajtására vonatkozó jogi aktus elfogadását. 2003-ban a Bizottság tanulmányt
készíttetett a házassági vagyonjogi rendszereknek, valamint a nem házasságban élő párok
tulajdonának helyzetéről a nemzetközi magánjogban és a belső jogban, amely rávilágított
néhány problémára. Ezt követően 2004 novemberében a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy
terjesszen elő egy Zöld Könyvet a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó kollíziós
Vö. TRUNKOS Anita Krisztina: A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban, Sectio
Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/2. (2011), pp. 643–659.
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_12315_section_4386.pdf
2
2201/2003/EK rendelet a házassági ügyekbe és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról,
valamint a határozatok elismerésérő és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
3
44/2001/EK rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról.
4
4/2009/EK rendelet a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről.
5
1259/2010/EU rendelet a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó
megerősített együttműködés végrehajtásáról.
6
Vö. TRUNKOS Anita Krisztina, i. m., pp. 64–652.
1
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szabályokról, különös tekintettel a joghatóságra valamint a határozatok kölcsönös elismerésére,
és hangsúlyozta, hogy a jogi aktust 2011-ig el kell fogadni. 2006. július 17-én ki is bocsájtották
a Zöld Könyvet.7 2009-ben a stockholmi program ugyancsak prioritásként határozta meg a
házassági vagyonjogi rendszerek megszüntetésére vonatkozó szabályok megalkotását, és
hangsúlyozta, hogy a nem-házastársak különválásának vagyonjogi következményeire is ki kell
terjeszteni.
Ezt követően 2011-ben a házasság és a bejegyzett élettársi közösség közti eltérések, valamint
ezen együttélési formák különböző jogi következményei miatt a Bizottság két különálló
rendeletjavaslatot terjeszt elő: egyiket a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, másikat a bejegyzett élettársi közösségi vagyonjogi hatásaival kapcsolatos
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról. A Bizottság által előterjesztett COM (2011) 126. rendeletjavaslat egyfelől a
házastársak belső, másfelől külső, azaz harmadik személyekkel kapcsolatban fennálló
vagyonjogi viszonyok rendezését tűzte ki célul, a COM (2011) 127. rendeletjavaslat pedig
ugyanezeket a viszonyokat rendezi a bejegyzett élettársak vonatkozásában. Igaz, hogy a két
javaslat szerkezete nagyon hasonló, ám könnyebb figyelembe venni az egyes együttélési
formák sajátosságait, ha két külön jogalkotási aktust terjeszt elő a Bizottság. Erre azért is volt
szükség, mert a nemek szempontjából semleges javaslatokat kellett megalkotni, hiszen az egyes
tagállamoknak eltérő a felfogása arra vonatkozóan, hogy a házasság/bejegyzett élettársi
kapcsolat elérhető-e az azonos nemű párok számára is.8 További nehézséget jelent, hogy csupán
17 tagállamban9 létezik a bejegyzett élettársi közösség intézménye, éppen ezért nem lehetnek
azonosak a joghatóságra, valamint az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok házasság és
bejegyzett élettársi kapcsolat esetén, hiszen Európa számos országában nem ismerik ezt az
intézményt. A Jogi Bizottság azonban nem tartja szükségesnek a két javaslat szétválasztását,
ezzel főleg a diszkriminációt szeretnék elkerülni. Természetesen mindkét javaslat csak a
határon átnyúló, több államra kiterjedő vonatkozású helyzetekben alkalmazandó. A de facto
kapcsolatok mindkét javaslat hatálya alól kizártak. Ennek oka, hogy mindössze 8 tagállam
szabályozza a de facto kapcsolatokat, ezért még korai lenne uniós szabályokat alkalmazni
ezekre a kapcsolatokra. Ha valamennyi tagállam rendelkezik majd a de facto kapcsolatokról,
akkor lesz ideje annak, hogy uniós szinten is foglalkozzanak a kérdéssel.
Általános és konkrét célkitűzések10
A Bizottság hatásvizsgálata11 egy általános és hét konkrét célkitűzést tartalmaz. Az általános az
európai igazságszolgáltatási térségben a polgárok szabad joggyakorlását megnehezítő korlátok
felszámolása az érintett területen. A konkrét célkitűzések között pedig olyanok szerepelnek,
mint a párhuzamos eljárások elkerülése, a jogválasztás lehetőségének biztosítása, a határozatok
elismerésének és végrehajtásának biztosítása, annak a lehetővé tétele, hogy az egymáshoz
kapcsolódó ügyeket egyetlen bíróság bírálja el, a házastársak, illetve élettársak megfelelő
tájékoztatási rendszerének létrehozása, illetve, hogy a javaslatok összeegyeztethetőek legyenek
más uniós normákkal.
COM (2006) 400. A házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó kollíziós szabályokról, különös tekintettel a
joghatóságra és a kölcsönös elismerésre.
8
WOPERA Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.,
223.
9
Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovénia.
10
Vö. TRUNKOS Anita Krisztina, i. m., 653–654.
11
Bizottsági szolgálati munkadokumentuma a nemzetközi párok vagyonjogával kapcsolatos bizonytalanságok
megszüntetésével kapcsolatban.
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A célkitűzések megvalósítására 7 szakpolitikai lehetőséget vetett fel a hatásvizsgálat. Ezek
közül első a „status quo” fenntartása, ám ez a célkitűzések megvalósításra nem lenne alkalmas,
mivel a tagállamok saját erejükből valószínűleg nem tudnák megfelelően összehangolni a
nemzeti jogszabályaikat. A második lehetőség, ha az olyan párokat, akik külföldön kívánnak
házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot kötni, megfelelően tájékoztatják a vagyonjogi
rendszerek eltéréseiről. Ez már valamelyest hozzájárul a párhuzamos eljárások elkerüléséhez,
ám a megfelelő tájékoztatás költségei előre láthatólag évi 2 millió eurót emésztenének fel, tehát
ez sem tűnik a legjobb megoldásnak. A harmadik lehetőség a joghatósági szabályok
összehangolása, és a határozatok automatikus elismerése és végrehajtása. Ezzel az a probléma,
hogy az alkalmazandó jog meghatározása továbbra is rendkívül bizonytalan maradna. A
kollíziós szabályok egységesítésének is hasonló előnyei lennének, növekedne a jogbiztonság és
ezzel párhuzamosan csökkenne a felek bíróságra rohanása, az eljárás felgyorsulna. A következő
szakpolitikai lehetőség a házassági szerződésekhez egy egységes formanyomtatvány
bevezetése. Hátránya, hogy csak házaspárok számára lenne elérhető, előnye viszont, hogy
egyszerűsítené az eljárást, és a felek megválaszthatnák az alkalmazandó jogot. Végül a hatodik
szakpolitikai javaslatot fogadták el, mely tartalmazta a kollíziós és joghatósági szabályok
összehangolását, illetve a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat.
Ennek előnye többek között a párhuzamos eljárások csökkenése; a felek (korlátozott)
jogválasztási lehetősége és ennek a jognak a közvetlenül alkalmazandósága; hogy az egymással
összefüggő ügyeket egy bíróság fogja elbírálni; stb. Emellett egy weboldalt is létrehoztak a
vagyonjogi rendszerek és a hatályos nemzeti szabályok már meglévő nyilvántartásairól. Az
egyes szakpolitikák előnyeinek és hátranyainak részletes összevetését a hatásviszgálat
részletesen ismerteti.12
A rendeletek jogalapja
Mindkét rendeletjavaslat jogalapja az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban EUMSz) 81. cikkének (3) bekezdése, mely értelmében a több államra kiterjedő
vonatkozású családjogi kérdésekben különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács a
Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúan határoz. Mivel a házassági és a
bejegyzett élettársi vagyonjogi rendszer létezése is a családi kapcsolat létezésétől függ, így tehát
családjogi ügynek minősül. De természetesen hozzá kell tenni, hogy a csak a transznacionális
helyzetekben lehet alkalmazni ezeket a rendeletjavaslatokat.
A javaslatok preambulumából kitűnik, hogy az Alapjogi Chartát tiszteletben kell tartania a
javaslatok szövegének, különös tekintettel a 7., 9., 17. és 21. cikkekre, melyek a magán- és
családi élet védelmét, a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogot, a tulajdonhoz való
jogot és a megkülönböztetés tilalmát határozzák meg. Ezeket a rendelkezéseket, a tulajdonhoz
való jog kivételével már a Miskolci Doktorandusz Fórumra készített tanulmányomban
ismertettem,13 így ezektől most eltekintenék. A 17. cikk kimondja, hogy „Mindenkinek joga
van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt
örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből, a
törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett
veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett történik. A tulajdon
használatát, az általános érdek által szükségessé tett mértékben, törvénnyel lehet szabályozni.”
Mivel az Unión belüli szabad mozgás az uniós polgárokat és a családtagjaikat is megilleti (mind
a házastársakat, mind pedig a bejegyzett élettársakat), ebből következik, hogy ezek a párok az
12

Ld. Commission Staff Working Document Impact Assenssment Bringing Legal Clarity To Property Rights For
International Couples; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0327:FIN:EN:PDF
13
TÓTH Barbara: Maybe My Family Is Not My Family? - Definitions of Family and Marriage In The European
Union, Doktoranduszok Fóruma ME-ÁJK szekciókiadványa, Miskolc, 2013. megjelenés alatt
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Unió több országának területén is szerezhetnek különböző vagyontárgyakat. Ám a család
felbomlásakor problémássá válhat a tulajdoni viszonyok rendezése. Ehhez nyújtanak segítséget
mind az Alapjogi Charta rendelkezései, mind pedig az elfogadásra váró rendeletjavaslatok.
Éppen ezért hangsúlyozza az EGSZB14 is hogy rendelet megalkotására lenne szükség, hiszen
így a tagállamokban kötelezően alkalmazandó, és átültetést nem igénylő normával lehetne a
tulajdonjogot is érintő rendelkezéseket szabályozni.
A rendeletjavaslatok hatálya
A rendelet területi hatálya, csakúgy, mint az eddig elfogadott családjogi tárgyú rendelteké,
Dánia kivételével valamennyi Uniós tagállamra kiterjedne. Az Egyesült Királyság és Írország
az Európai Unió Tanácsának 2012. december 6-7-i ülésén úgy határozott, hogy részt kíván
venni a jogi aktus elfogadásában. Tárgyi hatálya nem terjed ki a házastársak, valamint a
bejegyzett élettársak általános cselekvőképességére, egymás közötti tartási kötelezettségeire, a
házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat létezésére, érvényességére, elismerésére, a túlélő féllel
kapcsolatos öröklési kérdésekre, társasági jogi, egyesületi joggal kapcsolatos kérdésekre illetve
a dologi jogok természetével, az ingatlannal vagy ingósággal kapcsolatos jogok nyilvántartásba
vételével és az ilyen jogok nyilvántartásba vételének vagy -elmulasztásának a joghatásaival
kapcsolatos kérdésekre. Látható, hogy rendelet megalkotói éltek azzal a javaslattal, miszerint
ajánlatos a rendelet hatálya alól kizárt tárgykörök pontos felsorolása. Ez egyébként is logikus
lépés, hiszen a rokoni kapcsolatokból eredő tartási kötelezettségekre a 4/2009/EK rendelet
vonatkozik, az örökléssel kapcsolatos szabályokat pedig a 2012. július 4-én elfogadott
650/2012/EU rendelet szabályozza. A bizottság azt javasolta, hogy az ajándékozási kérdéseket
nem kellene kizárni a rendelet hatálya alól, és ennek megfelelően módosították is a javaslatok
szövegét.
A rendeletjavaslatokban használatos fogalmak
A házassági vagyonjogról szóló rendeletjavaslat nem határozza meg egységesen a házasság
definícióját, ehelyett a tagállamokra bízza a házasság fogalmának meghatározását 15. Ennek oka
az arányosság elvében keresendő, hiszen uniós normát csak a célok eléréséhez szükséges
mértékben lehet megalkotni. Ennek értelmében a javaslat nem hangolja össze a házassági
vagyonjogi rendszerekre vonatkozó jogot, és az ezek megszüntetéséből fakadó adóügyi
kérdéseket sem.
A házassági vagyonjogi rendszer a házastársak egymás közötti, illetve harmadik személyekkel
szemben fennálló, házasság következtében létrejött vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos
szabályok összessége. A rendeletjavaslat indoklásában azt olvashatjuk, hogy a házassági
vagyonjogi rendszer fogalmát önállóan kell értelmezni, és annak magában kell foglalnia a
házastársak vagyonának mindennapi szintű kezelésével kapcsolatos vonatkozásokat, valamint
a különválásból, illetve bármely házastárs halálából fakadó a vagyonjogi rendszer
megszüntetésével kapcsolatos vonatkozásokat. A közokirat az alaki követelményeknek
megfelelően valamely tagállamban közokiratként kiállított vagy bejegyzett (az angolszász
jogrendszerekre az a jellemző, hogy az az okirat tekintendő közokiratnak, amelyet ilyenként
valamely hatóság előtt nyilvántartásba vesznek, szemben a kontinentális jogrendszerekkel, ahol
különböző alakiságok betartása szükséges ahhoz, hogy egy okiratot közokiratnak tekintsenek)
vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos irat, melynek hitelessége a közokirat aláírására és
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a COM (2011) 126 és COM (2011) 127
dokumentumokról; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0087:01:HU:HTML
15
Az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákat ld. részletesen WOPERA Zsuzsa: Az európai uniós családjog
érvényesülésének kritikus pontjai; Családi jog; XI. évf. 3. szám; 2013. szeptember; 38-39.
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tartalmára vonatkozik; és valamely hatóság vagy az eredeti tagállam által erre feljogosított
bármely más szerve által lett megállapítva. A módosított szöveg értelmében bíróságnak kell
tekinteni az igazságügyi és minden más hatóságot, amely a vagyonjogi rendszerekkel
kapcsolatos ügyben igazságszolgáltatási feladatot lát el, vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése
alatt jár el.
A rendelet alkalmazásában a bejegyzett élettársi közösség a házasságon kívüli együttélés egyik
formája. A bejegyzett élettársi közösség fogalmának pontos tartalmát a tagállamok nemzeti joga
határozza meg. Ez a rendeletjavaslat csak két ponton tér el az előzőtől. Vagyonjogi hatások
alatt az élettársak közötti, illetve az élettársak és harmadik személyek közötti –közvetlenül a
bejegyzett élettársi közösségből fakadó- vagyonjogi viszonyokkal kapcsolatos szabályok
összességét érti, bejegyzett élettársi közösség alatt pedig két személy életközössége, amelyet az
élettársi közösség bejegyzés szerinti tagállama jogi előírásainak megfelelő módon hoztak létre.
A preambulum kimondja, hogy semelyik tagállam nem kötelezhető arra, hogy hozza létre a
bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét. Ellentétben a házassági vagyonjogi
rendeletjavaslattal, ez a javaslat meghatározza a bejegyzett élettársi közösség fogalmát, de csak
a rendelethez szükséges mértékben. Továbbá jól látható az is, hogy határozott különbségeket
tesz a javaslat az együtt-élő párok között aszerint, hogy kapcsolatukat az illetékes hatóság előtt
regisztráltatták-e, vagy pedig csak együtt élnek, mindenféle nyilvántartás nélkül.
Joghatóság
A joghatósági okokat a javaslat második fejezete tartalmazza. Az első három joghatósági okot
aszerint határozza meg, hogy mi volt az életközösség megszűnésének oka: valamelyik fél
halála, az életközösség felbontása, vagy pedig egyéb ok. Ezen a ponton jelentős eltérések
vannak a két rendeletjavaslat között.
A házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó javaslat szerint valamelyik házastárs halála
esetén az öröklési rendelet16 szerint megkeresett bíróságoknak lesz joghatósága a vagyonjogi
rendszerrel kapcsolatos kérdések megválaszolására is. A házasság felbontása, érvénytelenítése
vagy pedig különválás esetén a 2201/2003/EK rendelt alapján hatáskörrel rendelkező bíróság a
házastársak beleegyezése esetén hatáskörrel rendelkezik a házassági vagyonjogi rendszert
érintő kérdések elbírálására is. Ebben az esetben a joghatóságot kifejezetten vagy más
visszavonhatatlan módon el kell ismerni. A házastársak továbbá abban is megállapodhatnak,
legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjában, hogy annak a tagállamnak a bíróságai,
amelyek jogát a házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként választották meg,
lesznek a joghatósággal rendelkező bíróságok. Ez a joghatóság kizárólagos lesz. Amennyiben
még az eljárás előtt megállapodnak, a megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni,
és azt a házastársaknak alá kell írniuk, és természetesen az elektronikus forma az írósossal
egyenértékű. Annak a tagállamnak a joghatósága is kiköthető, amelynek a jogát jogválasztás
hiánya esetén kell alkalmazni.
A Bizottság kívánatosnak tartaná egy további joghatósági ok bevezetését, amely az alperes
megjelenésén alapulna.17 Ezzel a Parlament is egyetértett, és be is került a javaslat szövegébe.
Ezek szerint annak a tagállamnak a bírósága is joghatósággal rendelkezik, amelynek jogát a
felek választották, vagy választás hiányában alkalmazandó, ha a bíróság előtt az alperes
megjelenik. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha csupán joghatósági kifogás előterjesztése
miatt jelent meg az alperes. Hozzá kell tenni azonban, hogy mielőtt a bíróság megállapítaná
650/2012/EU rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről.
17
2011/0059(CNS) – 21/08/2013 Committee report tabled for plenary, 1st reading;
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1286677&t=e&l=en
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joghatóságát, gondoskodnia kell arról, hogy az alperest tájékoztassák a joghatóság
kifogásolásához fűződő jogáról, valamint a perbe bocsátkozás, illetve a perbe nem bocsátkozás
következményeiről. Erre azért van szükség, hiszen a családjogi ügyekben az érdekelt felek
jellemzően joghoz nem értő emberek, és elképzelhető, hogy a megjelenésen alapuló joghatóság
az alperes számára kifejezetten nem kívánatos.
Egyéb esetekben - különösen, ha a házastársak nem egyeznek bele abba, hogy a bontóperben
eljáró bíróság joghatósággal rendelkezzen - az a bíróság járhat el, amely területén a házastársak
közös szokásos tartózkodási helye található. Ennek hiányában, amely tagállam területén a
házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben egyikük még
mindig ott tartózkodik; ennek hiányában, ahol az alperes szokásos tartózkodási helye található.
Ezek után az a tagállam, melynek mindkét házastárs állampolgára, az Egyesült Királyság és
Írország esetén pedig ott rendelkeznek lakóhellyel (domicile). Végül pedig az az állam,
amelynek az alperes állampolgára, vagy ott van a domicile-ja. Az említett körülményeknek
minden esetnél a bíróság megkeresésnek időpontjában kell fennállnia.
A további plusz két joghatósági ok akkor következik, ha ez előbb említett joghatósági okok
alapján egyik tagállam bírósága sem rendelkezik joghatósággal. A szubszidiárius joghatósági
okot az alapozza meg, ha egyik vagy mindkét házastárs ingatlan vagyontárgya vagy
nyilvántartásba vett ingó vagyontárgyai az adott tagállam területén találhatóak, azonban
szükséges megjegyezni, hogy ebben az esetben a megkeresett bíróság csak az adott
vagyontárggyal kapcsolatban hozhat határozatot. Ha azonban még ez alapján sem lehet egyik
tagállam joghatóságát sem megállapítani, akkor következik a forum necessitatis, azaz a
szükségképpeni joghatóság. Ebben az esetben egy olyan tagállamnak a bíróságai lesznek
jogosultak az eljárás lefolytatására, amelyhez az ügy kielégítő kötődik, és egy harmadik
államban, amelyhez az ügy szorosan kötődik, az eljárás megindítása vagy lefolytatása lehetetlen
lenne. De mint arra a javaslat szövege is utal, erre csak kivételes esetben kerülhet sor.
A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival foglalkozó rendeletjavaslat is ilyen
módon rendszerezi a joghatósági okokat, mégis jelentős eltérések mutatkoznak az előző
rendeletjavaslathoz képest. Egyik élettárs halála esetén ugyanúgy az öröklési kérdések
elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságnak van joghatósága, ám ez a bíróság lemondhat a
joghatóságáról, amennyiben a nemzeti joga nem ismeri el a bejegyzett élettársi közösség
intézményét. Ebben az esetben az 5. cikk, azaz az egyéb joghatóságok szabályait kell
alkalmazni. Az élettársi kapcsolat felbontására vagy érvénytelenítésére irányuló ügyekben
pedig annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek majd az élettársak kifejezett beleegyezése
esetén joghatósággal, amelyek az élettársi közösség felbontására vagy érvénytelenítésére
irányuló kérelem elbírálására is jogosultak. Az élettársak is köthetnek joghatósági
megállapodást, ugyanolyan módon, mint a házastársak. Itt is megjelenik az alperes
megjelenésén alapuló joghatóság. Az egyéb joghatósági okok megegyeznek, azzal a kitétellel,
hogy ezek a bíróságok lemondhatnak joghatóságukról, amennyiben nem ismerik a bejegyzett
élettársi közösség intézményét; utolsóként azonban a bejegyzés helyének állama szerepel.
Természetesen az előbb említett joghatósági okok alapján megkeresett bíróság a viszontkereset
tárgyában is eljárhat. A joghatóság vizsgálatára a bíróságok hivatalból kötelesek.
Alkalmazandó jog
A házassági vagyonjogi rendszerekről szóló javaslat kimondja, hogy mind a választott, mind
pedig a választás hiányában alkalmazandó jog a házastársak valamennyi vagyontárgyára
kiterjed, azaz a kollíziós szabályok egységesek. Ezt a jogot kell alkalmazni többek között a
házastársak vagyonának házasság előtti és utáni kategóriákba való felosztására; a vagyon egyik
kategóriából a másikba való átvezetésére; adott esetben a felelősségvállalásra a házastárs
tartozásaiért; a házastársak házasság idején fennálló rendelkezési jogosultságaira; a házassági
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vagyonjogi rendszer megszüntetésére és felszámolására; valamint a házastársi vagyonközösség
megszüntetésére a házasság felbontása során; a házassági vagyonjogi rendszernek a házastársak
és harmadik személyek közötti jogviszonyra gyakorolt hatásaira; valamint a házassági
vagyonjogi rendszerre vonatkozó megállapodás anyagi érvényességére.
Főszabály a házastársak megállapodása, ám nem választható akármelyik ország joga. Ennek
oka a kapcsolatszegénység elkerülése. A választható jogok között azonban nincs semmiféle
erősorrend, ezek közül a felek bármelyiket kiválaszthatják. A választható jogok a következők:
a házastársak vagy leendő házastársak közös illetve egyikük szokásos tartózkodási helye
szerinti állam joga a megállapodás megkötésének idején; vagy annak az államnak a joga,
amelynek állampolgárságával a választás megtételekor egyikük rendelkezik. Az EGSZB
véleménye az, hogy az előre láthatóság, valamint a harmadik személyek érdekeinek védelme
érdekében a jogválasztásra a házasság megkötésének pillanatában kellene sort keríteni. 18 A
javaslat jelenlegi szövege ebben a cikkben fogalmazza meg azt is, hogy a választott jog
megváltoztatható, és a változtatás során is a fent említett tagállamok jogaiból lehet választani.
Az eredeti javaslatban az alkalmazandó jog megváltoztatása még külön cikkben szerepelt, és a
következő jogokra eshetett a választás: vagy annak az államnak a joga, ahol a választás
megtételekor az egyik házastárs szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett, vagy pedig annak a
tagállamnak a joga, melynek állampolgárságával az egyik házastárs a választás megtételekor
rendelkezett. Látható tehát, hogy a szokásos tartózkodási hely tekintetében szűkítés történt. A
joghatóságra vonatkozó megállapítást írásba kell foglalni, dátummal, valamint a felek
aláírásával kell ellátni. A rendelet kimondja, hogy az elektronikus forma egyenértékű az írásos
formával. A megállapodásnak meg kell felelnie a házassági vagyonjogi rendszerre
alkalmazandó jogban vagy a megállapodás megkötésének helye szerinti állam jogában előírt
alaki követelményeknek. A házassági szerződésekre ugyanezek az alaki követelmények
vonatkoznak.
A jogválasztás hiányában alkalmazandó jogok felsorolása már erősorrendet jelent, azaz
főszabály szerint az elsőt kell alkalmazni, és csak ennek hiányában vizsgálható a következő eset
alkalmazhatósága. Ezek szerint tehát első a házasságkötés időpontjában közös szokásos
tartózkodási helyük szerinti állam joga, illetve ahol a házasságkötést követően először fognak
közös szokásos tartózkodási helyet létesíteni. Ennek hiányában a házasságkötéskor közös
állampolgárságuknak megfelelő állam joga. Hozzáteszi azonban a javaslat, hogy ezzel nem
lehet élni, ha a házastársak egynél több közös állampolgársággal rendelkeznek. Első hangzásra
ez diszkriminatívnak tűnhet, ám ha jobban belegondolunk, akkor a felek nem éltek a
jogválasztás lehetőségével, és ha két állampolgárság is szóba jöhet, akkor jelentősen csökken a
jogbiztonság és kiszámíthatóság követelménye, hiszen nem látják előre a felek, hogy a
megkeresett bíróság melyik jog alkalmazásáról fog dönteni. Ezt a problémát esetleg egy olyan
kitétellel lehetne megoldani, hogy mindig azt kell választani, amelyhez a feleket szorosabb
kapcsolat fűzi. Ám lehet, hogy ez sem jelent könnyítést, hiszen könnyen előfordulhatnak olyan
esetek, amikor egy pár évekig egy másik tagállam területén él, ott szereznek vagyont,
megszerzik az állampolgárságot, ám a kapcsolat megromlásával az egyik fél visszaköltözik a
szülőföldjére. Így talán szerencsésebb is a kettős állampolgárokat kihagyni ebből a körből. Az
utolsó eset pedig annak az államnak a joga, amelyhez a házasságkötés időpontjában a
házastársakat együtt a legszorosabb kötelék fűzi, figyelembe véve valamennyi körülményt, a
házasságkötés helyére való tekintet nélkül. Az eredeti javaslat külön kiemelte a házasságkötés
helyének fontosságát. Személy szerint az utóbbi verziót szerencsésebbnek tartom, hiszen
egyáltalán nem biztos, hogy ehhez az államhoz fűzi a legszorosabb kapcsolat a feleket.
Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy pusztán anyagi okok miatt, abban az államban kötnek
házasságot a felek, ahol az a rokonok nagy száma miatt praktikusabb. Hiszen ebben az államban
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egyszerűbb megoldani a násznép elszállásolását és utazását, akkor is, ha nem ebben a
tagállamban van a pár szokásos tartózkodási helye.
A bejegyzett élettársaknál a javaslat eredeti szövege szerint az egyetlen alkalmazandó jog a
bejegyzés helye szerinti állam joga, választásra tehát nem volt mód. Ez volt a kritikák fő oka,
hiszen az Alapjogi Charta 20. és 21. cikkének megfelelő igazolást a Bizottság nem tudott
felmutatni. Az Unió Alapjogi ügynöksége is megállapította a Charta 20. cikkének a sérelmét,
azaz a két javaslat eltérően kezeli a házaspárokat, és a regisztrált párokat. 19Azonban a Parlament
módosította a javaslatot, így már a bejegyzett élettársaknak is módjában áll az alkalmazandó
jog megválasztása, feltéve, ha a választott jog ismeri a bejegyzett élettársi kapcsolat
intézményét, és ahhoz vagyonjogi hatásokat is kapcsol. Itt is meghatározza a javaslat, hogy
mely jogok közül lehet választani, ezek pedig az élettársak vagy leendő élettársak vagy egyikük
szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga; az élettársak vagy leendő élettársak egyikének
állampolgársága szerinti állam joga; és a bejegyzés szerinti állam joga. A feleknek igazolnia
kell, hogy a választás megtételét megelőzően tanácsadásban részesültek, mely a választás
jogkövetkezményeire hívta fel a figyelmüket. Úgy gondolom, hogy ez az intézmény a
házastársak esetén sem lenne haszontalan, hiszen az érintett felek többsége joghoz nem értő
személy. A választott jog megváltoztatása itt is csak a jövőre nézve fejti ki hatályát, és ha
visszamenőleges hatályra vágynak, az sem a korábbi aktusok érvényességét, sem a harmadik
személyek előzőleg alkalmazandó jogból fakadó jogait nem érinti. A választást írásba kell
foglalni, és keltezéssel, valamint a felek aláírásával kell ellátni, és vagy az alkalmazandó jog
államának, vagy pedig a megállapodás megkötésének helye szerinti állam által előírt alaki
követelményeknek is meg kell felelnie.
Jogválasztás hiányában pedig annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelyben az élettársak
az élettársi közösség létrehozásának időpontjában szokásos első szokásos közös tartózkodási
helye található, illetve amelyben az élettársak az élettársi közösség létrehozása utáni első közös
szokásos tartózkodási helyüket létesítik, ennek hiányában amelyben az élettársak az élettársi
közösség létrejöttekor közös állampolgársággal rendelkeznek, ennek hiányában, amelyhez
élettársi közösség létrejöttekor a két élettársat a legszorosabb kötelékek fűzik, figyelembe véve
valamennyi körülményt, vagy ennek hiányában amelyben az élettársi közösséget bejegyezték.
Mindkét javaslat kimondja, hogy az előbb említett jog akkor is alkalmazandó, ha az nem egy
uniós tagállam joga. Tehát a rendeletjavaslatok egyetemes alkalmazásúak. Csak egy esetben
lehet a rendeletben meghatározott jog alkalmazását megtagadni, mégpedig ha az adott jog a
megkeresett bíróság országának közrendjével nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen. A
bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival foglalkozó rendeletjavaslat leszögezi,
hogy nem minősül közrendbe ütközőnek az alkalmazandó jog csupán amiatt, hogy az eljáró
bíróság országa szerinti jog nem ismeri a bejegyzett élettársi közösség intézményét.
A határoztok elismerésére és végrehajtásár vonatkozó szabályok
Az egyik tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül elismerik. Ez
a megoldás azért is szerencsés, hiszen így jelentősen csökkennek a felekre nehezedő időbeli és
pénzbeli terhek, illetve az eljárást akadályozó adminisztratív nehézségek.20 Természetesen az
elismerés vitatható. A vita eldöntésében az alapeljárásban joghatósággal rendelkező bíróság fog
eljárni. Ha az érdekelt fél jogvita tárgyává teszi az elismerést, akkor azt a 31. b)- 31. o)
cikkekben szabályozottak szerint teheti meg. Eredetileg a 44/2001/EK rendelet elismerésre és
végrehajtásra vonatkozó cikkeire hivatkozott a javaslat, de mivel ez a rendelet is módosítás előtt
áll, a Parlament vélhetően jobbnak látta újabb szabályok alkalmazását. Mindkét rendeletjavaslat
Ld. részletesen FRA Opinion – 1/2012; Property consequences of registered partnerships; Vienna, 31 May 2012;
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-opinion-2012-property-regimes_en.pdf
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az öröklési rendelet vonatkozó cikkeinek felel meg. Az első lényeges pont a lakóhely
meghatározása, melyet a végrehajtás helye szerinti tagállam joga határoz meg. Az első lényeges
lépés a végrehajthatóvá nyilvánítási kérelem benyújtása, melyet a végrehajtás helye szerinti
tagállam (tagállam által kijelölt) bíróságához vagy illetékes hatóságához kell benyújtani. Az
illetékességet annak a félnek a lakóhelye alapozza meg, akivel szemben a végrehajtást kérik,
vagy pedig a végrehajtás helye. A kérelmezési eljárásra is a végrehajtás helye szerinti állam
joga lesz irányadó. Fontos könnyítés a kérelmező számára, hogy sem postacímmel, sem pedig
meghatalmazottal nem kell rendelkeznie ebben az országban. A kérelemhez a határozat hiteles
másolatát; illetve az eredeti tagállam bírósága vagy illetékes hatósága által
formanyomtatványon kiállított tanúsítványt kell csatolni. Ha ez utóbbit elmulasztják, akkor
annak bemutatására a bíróság megfelelő határidőt szabhat, elfogadhat azzal egyenértékű
okiratot, vagy, ha úgy véli, hogy elegendő információval rendelkezik, el is tekinthet annak
bemutatásától. Szükség esetén az okirat fordítását is be kell mutatni, melyet csak fordítás
készítésre jogosult személy készíthet el. Ezt követően a határozatot haladéktalanul
végrehajthatóvá kell nyilvánítani. Az így meghozott határozatot haladéktalanul annak a
tudomására kell hozni, aki ellen a végrehajtást kérték, és ha magát a végrehajthatóvá
nyilvánított határozatot még nem kézbesítették számára, akkor ezt egyidejűleg pótolják. A
bíróság vagy más hatóság által meghozott határozat ellen bármely fél jogorvoslattal élhet. A
kérelmet a kézbesítéstől számított 30 napon belül kell benyújtani. Ha annak a félnek, akivel
szemben a végrehajtást kérik, más tagállamban van a lakóhelye, mint ahol a végrehajthatóságot
megállapították, a jogorvoslatra nyitva álló időtartam a személyes kézbesítés vagy a lakóhelyen
történő kézbesítés időpontjától számított 60 nap. A határidő a távolságra tekintettel nem
hosszabbítható meg. Ezt ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyet erre az érintett tagállam
kijelölt. A javaslat kimondja, hogy a jogorvoslati eljárás kontradiktórius. Amennyiben az a fél,
aki ellen a végrehajtást kérték, nem jelenik meg a jogorvoslati eljárásban, akkor az
elfogadhatósági vizsgálat szabályait kell alkalmazni, akkor is, ha az érintett egyik tagállamban
sem rendelkezik lakóhellyel. A jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a tagállamok
által bejelentett eljárás keretében támadható meg. A jogorvoslati kérelmet kizárólag a
határozatok elismerésének megtagadási okaira hivatkozva lehet elutasítani. Az a bíróság,
amelynél jogorvoslatot nyújtanak be, felfüggeszti az eljárást annak a félnek a kérelmére, akivel
szemben a végrehajtást kérik, ha az eredeti tagállamban a határozat végrehajthatóságát
jogorvoslati kérelem benyújtása miatt felfüggesztik. Még a jogorvoslat ideje alatt is tehetők
biztosítási intézkedések. Amennyiben a határozatot több tárgyban hozták, és a végrehajthatóság
nem állapítható meg valamennyi tárgy tekintetében, úgy a végrehajthatóságot csak részben
állapítja meg a bíróság. Nagyon fontos kedvezmény a végrehajtási eljárás során, hogy az a
kérelmező, aki származási tagállamában teljes vagy részleges költségkedvezményben részesült,
az eljárásnak ebben a szakaszában is jogosult lesz a végrehajtás helye szerinti tagállam joga
alapján járó legkedvezőbb elbánásra a jogi segítségnyújtás vagy a költségek és kiadások alóli
mentesség terén. Továbbá az egyik tagállamban egy másik tagállam határozatának
végrehajtását kérő fél semmilyen biztosíték, óvadék vagy letét megfizetésére sem kötelezhető
pusztán azon indok alapján, hogy külföldi állampolgár vagy nem rendelkezik lakóhellyel illetve
tartózkodási hellyel a végrehajtás helye szerinti tagállamban.
A javaslat taxatíve felsorolja az elismerés megtagadási okokat. Ezek a következők:
 Az elismerés nyilvánvalóan ellentétes annak a tagállamnak a közrendjével, ahol az
elismerést kérik. Itt is meg kell jegyezni azonban, hogy a bejegyzett élettársi közösségek
esetén az elismerést nem lehet pusztán arra alapozottan megtagadni, hogy a megkeresett
tagállam joga nem ismeri a bejegyzett élettársi közösség intézményét, vagy ahhoz nem
társít ugyanolyan vagyonjogi hatásokat.
 Ha a határozatot az alperes távollétében hozták, és az eljárását megindító vagy azzal
egyenértékű iratot nem kézbesítették az alperes számára megfelelő időben ahhoz, hogy
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védelméről gondoskodhasson, kivéve, ha az alperes elmulasztotta a határozatot
megtámadó eljárás kezdeményezését, pedig arra lehetősége lett volna.
 Ha a határozat összeegyeztethetetlen az azonos felek közti jogvitában egy olyan
határozattal, amelyet abban a tagállamban hoztak meg, ahol az elismerést kérik.
 Ha a határozat összeegyeztethetetlen egy ugyanazon jogalapból, azonos felek közti
jogvitában valamely másik tagállam vagy harmadik állam által hozott határozattal,
feltéve hogy ez a korábban hozott határozat a megkeresett tagállamban az elismerés
feltételeinek megfelel.
A határozatok végrehajtására vonatkozó szabályokat szintén a 31. b)-31. o) cikk tartalmazza.
Közokirat és perbeli egyezség
A közokiratok esetében az elismerés azt jelenti, hogy a tartalmuk bizonyító erővel bír, és
vonatkozik rájuk az érvényesség megdönthető vélelme. A valamely tagállamban kiállított
közokirat ugyanolyan bizonyító erővel bír egy másik tagállamban, mint az eredeti tagállamban,
feltéve, hogy ez nem nyilvánvalóan ellentétes az érintett tagállam közrendjével. A közokirat
hitelessége kizárólag az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bíróságai előtti eljárás útján
támadható meg, és arról az említett tagállam joga alapján kell dönteni. A megtámadott közokirat
más tagállamban mindaddig nem rendelkezik bizonyító erővel, amíg az illetékes bíróság előtt
folyamatban van ennek elbírálása. Amennyiben egy tagállam bíróságán folyó eljárás
kimenetele vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyet érintő közokiratban foglalt
jogügyletekre vagy jogviszonyokra vonatkozó előkérdés eldöntésétől függ, az említett bíróság
joghatósággal rendelkezik e kérdés eldöntésére. Az eredeti tagállamban végrehajtható
közokiratot valamely más tagállamban bármely érdekelt fél kérelmére végrehajthatóvá kell
nyilvánítani a 31 b)–31 o) cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, amelyet az előbb már
ismertettem.
A perbeli egyezségekre is hasonló szabályok vonatkoznak, vagyis ha az eredeti eljárás helye
szerinti tagállamban végrehajthatóak, akkor más tagállamban bármely érdekelt fél kérelmére
azt végrehajthatóvá kell nyilvánítani a közokiratokra vonatkozó szabályok szerint. Csak a
nyilvánvalóan közrendbe ütköző egyezség végrehajtása utasítható el.
Harmadik felek védelme
Ennek a cikknek az elnevezése is változott a Parlamenti tárgyalások folyamán, azt megelőzően
harmadik személyekkel szembeni joghatások volt a címe, de valóban találóbb a védelem szót
használni, hiszen ez a hangsúlyos.
A házassági vagyonjogi rendszernek az egyik házastárs és egy harmadik személy között
fennálló jogviszonyt érintő hatásaira a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog lesz
irányadó. A házastársak egyike és egy harmadik fél között fennálló jogviszonyban ugyanakkor
a házastársak egyike sem érvényesítheti a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jogot,
ha a harmadik féllel jogviszonyban álló házastárs és a harmadik fél szokásos tartózkodási helye
egyazon államban található, amely azonban eltér attól az államtól, amelynek joga a házassági
vagyonjogi rendszerre alkalmazandó. Ilyen esetben az utóbbi házastárs és a harmadik fél
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam joga alkalmazandó a házassági vagyonjogi
rendszer harmadik felet érintő joghatásai tekintetében. Ez azonban nem alkalmazható, ha a
harmadik fél ismerte vagy ismernie kellett volna a házassági vagyonjogi rendszerre
alkalmazandó jogot, vagy a harmadik fél és a vele jogviszonyban álló házastárs szokásos
tartózkodási helye szerinti állam joga szerint a házassági vagyonjogi rendszer közzétételére
vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények teljesültek, vagy az ingatlan
vagyontárgyakkal kapcsolatos ügyekben az ingatlan vagyontárgyak fellelhetőségi helye szerinti
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állam joga szerinti, az ingatlan javak tekintetében a házassági vagyonjogi rendszer közzétételére
vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények teljesültek. A régi szöveg lényege az
volt, hogy azonban valamely tagállam joga előírhatja, hogy az egyik házastárs csak akkor
érvényesítheti a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jogot egy harmadik személlyel
szemben, ha egyikük szokásos tartózkodási helye az adott tagállam területén található, és ha
tiszteletben tartották az ezen állam joga által előírt bejegyzési és nyilvánossági feltételeket,
kivéve, ha a harmadik személy ismerte vagy ismernie kellett volna a házassági vagyonjogi
rendszerre alkalmazandó jogot. Bejegyzett élettársi közösség esetén ez a jog a bejegyzés helye
szerinti állam joga lesz.
Befejezés
Figyelembe véve a házasság és a bejegyzett élettársi közösség sajátos jegyeit, valamint azt,
hogy létezhetnek jogi különbségek e két kötelék között, az EGSZB egyetért azzal, hogy
célszerű két különálló szabályozási eszközzel élni. Én is egyetértek ezzel az állásponttal, hiszen
még a házasság fogalmát illetően is jelentős eltérések mutatkoznak az egyes tagállami
szabályok között, nem is beszélve a bejegyzett élettársakra vonatkozó szabályokról. Vegyük
csak példaként a magyarországi szabályozást. 2007-ben a Béktv. értelmében a különnemű
párok is bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthettek. Ennek alkotmányellenességét azonban az
Alkotmánybíróság megállapította, nem az azonos neműek számára, hanem a házastársak
számára, hiszen a házaspárokat összességében hátrányosabb helyzetbe hozza, mint a nem házas
párokat. Az AB kimondja, hogy a házasság nem az egyetlen védelmet élvező együttélési forma,
csupán kiemelt védelmet élvez a különböző együttélési formák között. Ennek következtében
2009-től már csak az azonos nemű személyek köthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot, és a
Ptk. értelmező rendelkezései közé bekerült a „sima” élettársi kapcsolat fogalma.
Remélhetőleg a javaslatokat 2014-ben elfogadják, és ezzel teljessé válik az európai uniós
családjogi szabályozás.
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1. A közös európai adásvételi jogi rendeletjavaslat (CESL) háttere
A körülbelül két évtizedes múltra visszatekintő közös európai magánjog eszméjének egyik
legújabb, a jelenlegi politikai realitásoknak megfelelő eredménye az Európai Bizottság
rendelettervezete a közös európai adásvételi jogról1 (Common European Sales Law, a
továbbiakban: CESL). Ezzel a rendelettervezettel a Bizottság egy olyan opcionális jogi eszközt
hozott létre, amely ugyan az eredeti célokhoz képest- főleg a tervezetszöveg legújabb, 2013-as
módosításai fényében, kevesebb, azaz távol áll egy kötelező erejű, hatékony egységesítést
megvalósító Európai Polgári Törvénykönyv ideájától2, de mérföldkő lehet az európai
szerződési jogi jogegységesítés terén.3
1.1. Új tényezők az uniós jogalkotásban: a kkv-k megnövekedett szerepe
A Bizottság 2011-es javaslatában megfogalmazott közös európai adásvételi jog azokra a
határon átnyúló kereskedők közötti (B2B) és fogyasztói (B2C) szerződésekre lenne
alkalmazható, amelyek tárgya adásvétel, digitális tartalom szolgáltatása, valamint kapcsolódó
szolgáltatás nyújtása. A javaslat ebben a formájában számos korlátozást halmoz a hatályt
illetően, kezdve azzal, hogy nem foglalja magában a kereskedők közötti minden ügyletet,
kizárólag azokat, amelyeknél legalább az egyik fél kis- és középvállalat (továbbiakban: kkv.).
E mögött a jogalkotói döntés mögött átgondolt jogpolitikai megfontolás húzódik. Az Unióban
évekkel ezelőtt kezdték felismerni a kkv-k növekvő szerepét az európai gazdaságban és a
munkahelyteremtésben, azonban a 2008-ban kezdődő gazdasági válsággal e szerepük, annak
kiaknázatlansága, és a kkv-k nehézségei még nyilvánvalóbbá váltak:
„[…] A kkv-k gazdaságunk éltető erői, minthogy most húznak ki bennünket a legsúlyosabb
gazdasági válságból, amelyet az európai gazdaság 50 év alatt látott.” 4
A megközelítőleg 20,4-20,7 millió kis- és középvállalkozás egyre inkább releváns szerepet
játszik az európai gazdaságban, mind értéknövelő, mind munkahelyteremtő szerepük miatt:
2005-ben az összes európai vállalkozás 99,8%-át tették ki, valamint bizonyos ipari
szektorokban, például a fémgyártó-, építő- és bútoriparban a foglalkoztatás több mint 80%-át
képviselték. 2012-ben a gazdasági krízis miatt csökkentek ezek a mutatók, de még mindig az
összeurópai munkahelyek 66,5%-át kkv-k adták. Emellett a leginnovatívabb vállalkozásfajták,
amelyek a válság kezdeti időszakában a nagyvállalatoknál rugalmasabban voltak képesek
reagálni a megváltozott helyzetre. Ahogy azonban az idő előrehaladt, egy olyan jelenségre
derült fény, amelytől az uniós jogalkotók sem tekinthettek el: a kis- és középvállalatok
Javaslat: Az Európai Parlament és Tanács rendelete a közös európai adásvételi jogról. COM (2011) 635 végleges
(2011/0284COD).
2
Erre a lehetőségre Európa tagállamai még hosszú ideig nem lesz fogékonyak, sem politikai egyetértés, sem ennek
a megoldásnak legitimitást biztosítójogi alap nincsen erre, bár kétségtelenül az egységesítést ez valósítaná meg a
legmaradéktalanabbul.
3
Az Európai Parlament a dologi magánjog lehetséges harmonizációjáról számos állásfoglalást fogadott el. 1989ben és 1994-ben abbéli óhaját fejezte ki, hogy kezdődjön meg a munka egy közös európai magánjogi kódex
esetleges megfogalmazásával kapcsolatban.(Az Európai Gazdasági és Szociális Tanács véleménye a Bizottság
Zöld könyvéről, COM (2010) 348 végleges, Brüsszel,2011. január 19. INT/527 Európai szerződési jog)
4 Az iparért és vállalkozásfejlesztésért felelős Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnökének nyilatkozata 2013
novemberében. Growth prospects for SMEs are encouraging European Commission - IP/13/1156 26/11/2013,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1156_en.htm?locale=en [letöltve: 2013. december]
1
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piacvezetésének kulcsa alapvetően a belföldi keresletre korlátozott, szemben a
nagyvállalatokkal, amelyek jelentős részesedést érnek el termékeik exportjával. Ez utóbbi
tényezőnek tudható be a kkv-k lassabb talpraállása.
A politikai figyelem 2008-ra már a kkv-k felé fordult, az Unió és a tagállamok tekintélyes
mennyiségű intézkedést fogadtak el támogatásukra, csak a 2010 és 2012 közötti időszakban
szám szerint összesen 2000 kezdeményezés történt, melyek közül legjelentősebb az Európai
Kisvállalkozói Törvény, az úgynevezett Small Business Act (röviden: SBA). Ez az európai
kisvállalkozói intézkedéscsomag azzal a szándékkal került elfogadásra, hogy a kkv-k ne csupán
az uniós és nemzeti szintű politikai döntéshozatali folyamat központi szereplőivé váljanak,
hanem e szerepük is elismerést nyerjen az EU gazdaságában egy átfogó keretszabályozás
révén.5
A kkv-k tehát meglehetősen nagy, és még kevéssé kihasznált gazdasági potenciállal
rendelkeznek, működésüket mégis számos tényező hátráltatja, többek között a határon túli
kereskedelem nehézségei, melyek közül az uniós felmérések szerint kiemelkedő helyet
foglalnak el a tagállamok jogrendszerei közötti eltérések. Ennek megfelelően az Unió egyik
legjelentősebb, még átdolgozás alatt lévő projektje, a CESL kiemelt szerepet szán a kkv-knek
olyannyira, hogy a nagyvállalatok közötti B2B kereskedelmet egyenesen kizárja hatálya alól.
A leendő közös európai adásvételi jog ugyanis azokra a határon átnyúló szerződésekre
alkalmazható amelyek:
 olyan kereskedők között jönnek létre, amelyek közül legalább az egyik kkv, és legalább
az egyikük szokásos tartózkodási helye uniós tagállam,
 kereskedő és fogyasztó között jönnek létre.
 A jelenlegi tervezet 7. cikke tovább konkretizálja a hatályt annak rögzítésével, hogy: az
áru eladójának, illetve a digitális tartalom szolgáltatójának feltétlenül kereskedőnek kell
lennie.
 Fentiekből három következtetés szűrhető le:
 a nagyvállalatok közötti ügyleteket a javaslat kizárja
 a közös adásvételi jog alkalmazásához minimális területi kapcsolatra van szükség az
Európai Unióval, azaz nem alkalmazható harmadik, Unión kívüli államok közötti
ügyletekre
 nem alkalmazható belföldi ügyletekre
 nem alkalmazható a fogyasztók egymás közötti (C2C) ügyleteire.
A személyi és tárgyi hatály ilyenfajta halmozott szűkítése a jogirodalomban erősen vitatott és
szemmel láthatóan nincs összhangban a jogi eszköz céljával, nevezetesen, hogy: „ E […]
rendszernek az egész Európai Unióban azonosnak kell lennie, és a már meglévő nemzeti
szerződési joggal párhuzamosan fog létezni.”6
Még inkább fokozza az egységes szabályozás iránti kételyeket a javaslat azon rendelkezése,
amely választási lehetőséget biztosít a tagállamoknak, hogy saját döntésük szerint kiterjesszék
a közös európai adásvételi jog hatályát a belföldi, illetve a nagyvállalatok közötti ügyletekre. 7
A hatály effajta szűkítését az Európai Bizottság az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkében
meghatározott arányosság elvével indokolja, ám ez az érv politikailag vitatott maradt, mint erre
később visszatérünk.

SZABÓ Antal: Az Európai Unió kisvállalkozás-fejlesztési politikája.
http://www.vallalkozastan.hu/data/pagecontent/0/ERENET/eu_sme_charta_sba_szabo.pdf
6
Az Európai Parlament és Tanács rendeletjavaslata a közös európai adásvételi jogról. COM (2011) 635 végleges
(2011/0284COD) Bevezető rendelkezések 9. bekezdés, 17.
7
Uo. 13.cikk. 30.
5
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1.2. Az elektronikus kereskedelem hatása az uniós szabályozásra- az elektronikus
kereskedelem és a fogyasztóvédelem összefüggései az új szabályozásban
Az elektronikus kereskedelem a másik olyan terület, amely helyet kapott a Bizottság szerződés
jogi egységesítést célzó munkájában. Az a kettéosztás, amely gazdálkodó szervezetek közötti
(business to business, azaz B2B) valamint a gazdálkodó szervezetek és fogyasztók közötti
(business to consumer, azaz B2C) ügyleteket szétválasztja eredetileg nem jogi megközelítés,
hanem informatikai, technológiai alapokon nyugszik. 8
Az elektronikus kereskedelmet, amelynek értékteremtő ereje ma már megkérdőjelezhetetlen
világszerte, egyértelműen az internet megjelenése tette lehetővé, 1993-1994-ben. Eredetileg
amerikai katonai fejlesztésként indult azzal a céllal, hogy egy számítógépek közötti
adatkommunikációs hálózatot olyan módon tegyenek ’elpusztíthatatlanná’, hogy egy elem
kiesése esetén is működőképes maradjon a hálózat többi elemével együtt. Ez az információs
infrastruktúra lett az előfeltétele a hálózatok kialakulásának is, amelyek révén gazdasági
műveletek teljes skálája mehet végbe digitális úton, és nem csak új piacot és új lehetőségeket
teremtettek a kis- és középvállalkozások számára is, hanem a már meglévő iparágak
forradalmasítására is képessé váltak. Mivel rohamos gyorsasággal alakuló területről van szó,
amelyet napjainkban sem fed le teljesen az európai szabályozás, nem alakult ki egységes,
pontos definíció, azonban az Európai Parlament- és Tanács 2000/31 EK irányelve, az
úgynevezett Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv (továbbiakban: az Elektronikus
kereskedelmi Irányelv) alapján meghatározhatóak azok a fogalmi körök, amelyek ide tartoznak.
Maga az irányelv az ’Információs Társadalommal összefüggő szolgáltatások’ fogalomkört
használja, amely magában foglalt minden olyan szolgáltatást, amelyet ellenérték fejében,
elektronikus úton, távolról, és a szolgáltatás igénybe vevőjének egyedi kérésére nyújtanak.
Az elektronikus kereskedelem szorosan összekapcsolódik a fogyasztóvédelem területével,
mivel fogalmilag három nagy kört 9 takar:
 fogyasztói elektronikus kereskedelem: minden olyan kereskedési forma ide tartozik,
amikor eladó és vevő valamely elektronikus eszköz (telefon, fax, internet, televízió)
révén lép egymással közvetett kapcsolatba, vagy off-line környezetben, katalógusszerű
elektronikus adathordozók révén (CD ROM, pendrive). E szerződések közös vonása,
hogy mindig távollévők között jönnek létre, az internet esetében kizárólag nyílt, webes
felületeken.
 eladástámogatás: célja nem közvetlen áru- vagy szolgáltatásértékesítés, hanem az
értékesítési folyamatok elősegítése elsősorban reklámtevékenységek, általános
tájékoztatás révén. Elsődlegesen szintén a webhez kötődik.
 a kereskedelmi folyamatok elektronizálása nyílt és zárt hálózatok igénybevételével.
Bár az elmúlt másfél évtized alatt Európában két jelentősebb uniós jogi eszköz 10 már
foglalkozott az elektronikus kereskedelem sajátos fogyasztói szabályozási kérdéseivel, a 2008al kezdődő gazdasági válság új lökést adott a kérdésnek: az egységes digitális piac létrehozása
kétszer olyan fontos lett, és már nem csupán az egyre fokozódó globalizáció kihívásai miatt vált
létkérdéssé, hanem az elmúlt évek eredményeinek kompenzálására, amelyek két év alatt

KONDRICZ Péter-TÍMÁR András: Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti
Kiadó Kft. Budapest, 2000. 41.
9
VEREBICS János: Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest,
2001. 33-34.
10
Az elektronikus kereskedelemről szóló Európai Kezdeményezés, amelyet 1998-ban fogadott el az Európai
Parlament, és az Európai Parlament és Tanács 2000/31/EK irányelve (2000.június 8.) a belső piacon az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól
(’Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv’)
8

496

semmisültek meg. A folyamatos növekedés másodlagos cél lett a hanyatlás elkerüléséhez, a
2008. előtti növekedési ütemhez való visszatérés mellett.
Az Európai Bizottság által 2010-ben elindított gazdasági-versenyképességi program, az Európa
2020, és annak egyik kiemelt kezdeményezése, az úgynevezett Európai digitális menetrend,
amelyek tágabb értelemben, de a CESL előzménydokumentumainak 11 tekinthetők,
rávilágítanak egy érdekes jelenségre. Az Európai digitális menetrend így vélekedik az internet
és az európai gazdaság kapcsolatáról:
„A jövő gazdasága hálózatra épülő, tudásalapú gazdaság lesz, amelynek lelke az internet.
Európának széles körben elérhető, nagy sebességű, és szupergyors internet-hozzáférésre van
szüksége.”12
Az internet határok nélküli, szervezetlen struktúra, amely központosított irányítás nélkül
működik, és szabadon elérhető bárhol, ahol adottak a műszaki feltételek, és bárki számára, aki
megfizeti a szolgáltatást. Ennek ellenére az online piacokat számos korlát választja el
egymástól, ’krónikus szétaprózodottság’ gátolja a digitális gazdaság európai kibontakozását.
2010-2011-es felmérések szerint az e-kereskedelem alig egytizede bonyolódik határokon
átnyúlóan, azon személyek száma pedig, akik mégis online rendeltek, de belföldön, körülbelül
92%-ra volt tehető. A határon átnyúló internetes tranzakciók pedig olyannyira nehézkesek és
átláthatatlanok, hogy az európai vásárlók gyakran ítélik könnyebbnek az ilyen tranzakciók
lebonyolítását egy egyesült államokbeli partnerrel. Európa lemaradását, és a felzárkózás
szükségességét az is jelzi, hogy az utóbbi idők nagysikerű netes vállalkozásai, mint pl. Google,
eBay, Facebook, stb. valamennyien Európán kívülről indultak.
A határon átnyúló internetes rendelés népszerűtlensége az európai fogyasztók részéről
elsősorban a fizetés biztonsága, magánéletük biztonsága, és a megbízhatóság miatti
aggodalmakra vezethető vissza.13 A fogyasztók 62%-a azért nem vásárolt az interneten
külföldről, mert tartott a csalástól, 59%-uk nem tudta, mit kell tennie probléma esetén, míg
49%-uk a kiszállítás miatt aggódott.
A kkv-k részéről a külföldi piacra nyitás legfőbb akadályai között az adójogi, közigazgatási
rendelkezésekkel kapcsolatos nehézségek, az idegen tagállamok eltérő szerződési jogi, és
fogyasztóvédelmi szabályainak adaptálása, kommunikációs problémák, és a mindezekkel
kapcsolatos magas költségek szerepeltek.14
Mindennek eredménye a korlátozott verseny a belső piacon, a csökkent választék és növekvő
árak, az európai fejlődés stagnálása. Az európai digitális menetrend a lehetséges megoldások
között általánosan körülírva, de kifejezetten utal a CESL-re, amikor rögzíti, hogy a határon túli
internetes tranzakciók megkönnyíthetők egy, a magas szintű fogyasztóvédelem jegyében
egységessé tett szerződési joggal is.

A CESL szövege is utal rájuk bevezető rendelkezései között ’Háttér-információk’címszó alatt, azonkívül a két
dokumentum előrevetíti a rendeletjavaslat célját és hatályát is.
12
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK- Az európai digitális
menetrend
Brüsszel,
2010.8.26
COM(2010)
245
végleges/2
21.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:HU:PDF [letöltve: 2013. 12. 12]
13
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK- Az európai digitális
menetrend
Brüsszel,
2010.8.26
COM(2010)
245
végleges/2
13.o
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:HU:PDF [letöltve: 2013. 12. 12]
14
A fogyasztói ügyletekben alkalmazott európai szerződési jogról szóló 2011.évi 321. Eurobarométer-felmérés
19. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_321_sum_en.pdf [letöltve:2012.11.30.]
11
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2. Az Európai Parlament módosító javaslatai-általánostól a speciális felé?
Az Európai Parlament 2013 februárjában publikált módosító javaslatából úgy tűnik, a tervezett
jogi eszköz paradigmaváltáson megy keresztül. Az eredeti 2011-es koncepció ugyanis több
helyen változott, kezdve egy alapvető szerkezeti átalakítással: a bevezető rendelkezések,
általános szabályok (úgynevezett chapeau rules szabályok) egybe lesznek olvasztva az eddig
külön választott, I. számú melléklettel, amely a tényleges közös európai adásvételi rendeletet
tartalmazza. A módosító javaslat indoklása szerint ugyanis az eredeti hármas felosztás
fölöslegesen komplikálná a rendeletet és megzavarná a fogyasztókat.
2.1. A CESL tárgyi hatályát érintő változások-miért az internet?
A rendelettervezet számos vonatkozásban a Közös Referenciakeret Tervezetből (Draft
Common Frame of Reference, továbbiakban: DCFR) merít, mind tartalom, mind stílus
tekintetében. Ez egy olyan akadémikusok által kidolgozott szöveg, amelyet egy majdani
európai kötelmi jog kiindulópontjának szántak. Ebből két dolog következik biztosan. Egyrészt,
hogy egy nagyobb távú, általános célnak alárendelve került megszerkesztésre, ebből adódóan
pedig egy kissé nehézkes az értelmezése, felhasználóbarátnak pedig végképp nem minősül. 15 A
Bizottság az általa megbízott szakértői csoportot már azzal bízta meg az európai szerződési
jogról készített megvalósíthatósági tanulmánya (Feasibility Study) elkészítése során, hogy a
DCFR-ből kifejezetten a szerződési joggal és a határon átnyúló kereskedelemmel közvetlen
kapcsolatban lévő részeket szűrje ki, egyszerűsítse, és strukturálja át, és egy olyan jogi eszköz
alapjaként dolgozza ki, amely egyaránt alkalmazható a B2B és B2C szerződésekre. A
megvalósíthatósági tanulmányban a tárgyi hatály már az adásvételi szerződéseket, és a hozzájuk
kapcsolódó fenntartási vagy üzembehelyezési szolgáltatási szerződéseket fedi le, amely
utóbbiakat az eladó, vagy az eladó felelőssége alatt más személy nyújt. 16
A CESL publikált, 2011-es szövege már három szerződéstípust jelöl meg:
 az adásvételi szerződéseket
 digitális tartalom szolgáltatására irányuló
 kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződéseket.
Az Európai Parlament módosító javaslatai közül azok jelentik a legnagyobb eltérést az eredeti
szövegtől, amelyek a tárgyi hatály szűkítésére vonatkoznak. Az eredeti tervezet 4. és 5.cikke
tehát a következőképpen módosul:
„ A közös európai adásvételi jog az olyan távollévők közötti szerződésekre alkalmazható,
amelyek határon átnyúló ügyletnek minősülnek.”
„ A közös európai adásvételi jog az alábbi távollévők közötti- ideértve az online kötött
ügyleteket-szerződésekre alkalmazható:
a) adásvételi szerződések
b) digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződések […]
c) kapcsolódó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések, függetlenül attól, hogy a
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan külön árról állapodtak-e meg. „17
David HERTZELL az Egyesült Királyság Jogi Bizottságának tagja a 2013. július 10-én tartott kutatóműhelyi
vitáról kiadott összegzésében megjegyzi, hogy még neki, és kollégáinak is, akik gyakorló jogászok, néha
nehézségei támadtak a CESL szabályainak alkalmazásával, és a megfelelő rendelkezések megtalálásával.
16
A European contract law for consumers and businesses: Publication of the results of the feasibility study carried
out by the Expert Group on European contract law for stakeholders' and legal practitioners' feedback.
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/feasibility_study_final.pdf [ letöltve: 2013. december 12.]
17
European Parliament Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on
a Common European Sales Law (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) Committee on Legal
Affairs
A7-0301/2013
24.09.2013.
Amendments.
Amendments
60,
61.
15
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Az új szöveg tehát kizárólag a távollévők közötti szerződésekre vonatkozik, több helyen
kiemelve az interneten kötött ügyleteket. A gyakorlatban ez az internetes kereskedelemre való
összpontosítást jelenti majd, ez pedig irányváltást jelent a fogyasztók jogairól szóló
2011/83/EU irányelvtől, az Elektronikus kereskedelmi irányelv alapelvei felé. Egy technikai
újítás, a számítási felhők bizonyos, adásvételi vonással rendelkező vonása is bekerült az
átdolgozott szövegbe.
A módosítási javaslat indoklása kiemeli, miszerint az egységesítést szükségessé tevő belső piaci
akadályok speciálisan távollévők közötti kereskedelem területén merülnek fel. Különösen a
belső piac ’digitális dimenziója’ lesz életbevágó fogyasztó és vállalkozói szempontból is, ahogy
a fogyasztók általi internetes vásárlások száma növekedik. Tekintve, hogy a kommunikációs és
információs technikák folyamatosan és intenzíven fejlődnek, az internetes adásvételek
növekedési potenciálja látványosan magas. Az egységes szerződési jogi szabályrendszernek
épp ezért kiegészítő lehetőségként kell megjelennie a távolsági- és különösen az internetes
kereskedelem területén, amely növeli a felek rendelkezésére álló alternatívákat. A CESL, mint
az Európai Uniót átfogó szabályrendszer, nem-kötelező természeténél fogva is különösen
ideális eszköz a gyorsan terjedő távolsági-, és online-kereskedelem számára.
Az Európai Parlament módosítás-gyűjteményét tárgyaló kutatóműhely (2013.július 10.)
hozzászólói vegyesen fogadták a tárgyi hatályra vonatkozó javaslatot. Abban viszont egyetértés
mutatkozik, hogy az új, leszűkített hatály elhatárolási problémákat okozhat. A gyakorlatban
ugyanis sokszor nem könnyű megkülönböztetni a távollévők közötti szerződéseket a többi
szerződéstípustól.
Hans Schulte-Nölke osnabrücki professzor szerint példának okáért sokkal természetesebb lenne
egyszerűen az online úton kötött jogügyletekre korlátozni a hatályt, ugyanis
megkérdőjelezhető, hogy a többi, a felek egyidejű jelenlétével, illetve egyéb távközlési
eszközök (telefon, fax, stb.) révén megkötött szerződés az elsőhöz hasonló dinamizmussal és
jelentőséggel bír a belső piacon. Ezzel a megoldással viszont a CESL kevésbé funkcionálna
szerződési jogi modell-szabályként.18Cambridge-i álláspont19 szerint a CESL-nek a távollévők
közötti szerződésekre való leszűkítése jóval többet jelent, mint az ezen a fogalmi körön kívül
eső szerződéstípusra vonatkozó részek eltörlését, pl. a 2. fejezet szerződéskötést megelőző
tájékoztatásra vonatkozó részeit. Számos pluszrendelkezést kell beiktatni, amelyek főleg az
online szerződésekhez kapcsolódnak, úgy, mint az internetes aukciók, a szerződéskötéshez
használt nyelvre vonatkozó szabályok, adathasználatra vonatkozó szabályok, stb.
Az, hogy miért fordít hangsúlyt az Európai Parlament az internetre, és a segítségével
végbemenő jogügyletekre, a belső piaci fejlődésen kívül más okokkal is alátámasztható.
A határvidékeken élő állampolgárok arra használják mozgás szabadságához való alapjogukat,
hogy a belföldinél kedvezőbb áron, nagyobb kínálatból vásároljanak a szomszédos államokból.
Erre az Egyesült Királyság szolgáltat egy érdekességgel. Szigetország lévén csak egyetlen
országgal határos: Észak-Írországgal, amely a része. Mindazonáltal egy a vásárlási szokásokról
készített tanulmány kiderítette, az Ír Köztársaság lakóinak pontosan a fele vásárolta meg
alapvető élelmiszereit Észak-Írországban, azaz határon túl. Mivel csupán az európai polgárok
kisebbik része él határközeli régióban, praktikusabb, ha a jogi eszköz középpontjában a
távollévők közötti, azon belül is az internetes ügyletek állnak.
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130925ATT71873/20130925ATT71873EN.p
df [letöltve: 2013. 10.10.]
18
SCHULTE-NÖLKE, Hans: Increasing the legal certainty and attractiveness of CESL: a comparative perspective.
In: Workshop on the proposal for a Common European Sales Law: the way forward. Wednesday, July 10 2013JAN 4 Q 1
19
THOMAS, John-WENDEHORST, Christiane LL.M.: Increasing the legal certainty and attractiveness of CESL:
outstanding issues. In Workshop ont he proposal for a Common European Sales Law: the way
forward.Wednesday,
July
10
2013-JAN
4
Q
1http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops [letöltve:2013.10.08.]
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Egyrészt, mert a határon átnyúló ügyletek elsődleges közege az internet, amely már most sincs
a számítógépes elérhetőségre korlátozva, a jövőben pedig még kevésbé, elég, ha az okostelefon
alkalmazásokra gondolunk. Ezen kívül ez az egyetlen piac, amely várhatóan növekedni fog és
tágítható. Másrészt, egy transznacionális szabályrendszer betölthetné azt a jogi űrt, amely az
internetjog hiányából ered.
Míg egyik oldalról szűkült a CESL hatálya, a másikról tágult az alá tartozó ügyletek köre. Az
Európai Parlament nem találta indokoltnak az olyan szerződések kizárását, amelyek az
adásvételen, digitális tartalomszolgáltatáson, és a kapcsolódó szolgáltatáson kívül más elemet
is tartalmaznak, például fizetési haladékot, vagy hitelt engednek a fogyasztónak. Ezt a
rendelkezést amúgy sok szakmai kritika érte, a kereskedelmi gyakorlatban ugyanis nem ritka,
hogy az adásvételi szerződéshez hitelszerződés is kapcsolódik valamilyen módon. Életszerűbb
a javasolt új szöveg, amely szerint a CESL azokat a másfajta szerződéseket is lefedné, amelyek
a fenti háromfajta ügylethez kapcsolódnak (úgynevezett ’kapcsolódó szerződések’), vagy csak
eltérő elemeket tartalmaznak. Azonban ezeknek az elemeknek és a velük járó költségeknek
megoszthatónak kell lenniük.20 A kapcsolódó szerződésekre az egyébként alkalmazandó jog
lesz az irányadó.
Végső soron úgy tűnik, a rendelettervezet elindult egyfajta specifikálódás felé, középpontban
az internetes adásvétellel. Ez a változtatás némileg oldja azt az ellentmondást is, amely az
egységes, egész Európában azonosan alkalmazandó szerződési jogi szabályrendszer ideája, és
a CESL jelenlegi szövege között feszül.21
2.2. A CESL személyi és területi hatályát érintő kételyek
A CESL személyi- (B2B ügyletek, ha legalább az egyik kkv, és a B2C ügyletek), és tárgyi
hatály (határon átnyúló szerződések) terén is sajátos képet mutat. Számos, sokszor egymásnak
ellentmondó javaslat történt e rendelkezések átalakítására. Legutolsó dokumentumában az
Európai Parlament tett még egy fontos változtatást: egyszerűen kihagyta a szerződő felekről
szóló rendelkezésből azt a megszorítást, hogy a B2B jogviszonyokban legalább az egyik félnek
kkv-nek kell lennie a CESL alkalmazásához. Következésképpen a leendő rendelet immár
használható lesz a nagyvállalatokra is.22
Néhányan a kutatóműhelyi vita során is a CESL B2C ügyletekre való kizárólagos korlátozása
mellett érveltek azon az alapon, hogy így hatékonyabban fókuszálhatna a szabályzás a
fogyasztóvédelemre. Diana Wallis, az Európai Parlament korábbi alelnöke, és a CESL
társelőadója hangsúlyozta, a fogyasztóvédelmi rendszer kiépítése a közös európai adásvételi
jog egyik, de nem egyetlen célterülete. A kkv-k is megérdemlik a figyelmet, a B2B ügyletekben
ugyanúgy gyengébb pozíciójú felek, különösen, ha egy nagyvállalattal kerülnek szembe, az
Európai Parlament és Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló
593/2008/EK rendeletén (továbbiakban: Róma I. rendelet) alapuló nemzetközi magánjogi
kollíziós rendszer pedig az alkalmazandó jogrendszer keresése közben magas költségeket és
bizonytalanságot okoz nekik. A CESL viszont a fogyasztóvédelmi szint fenntartása mellett
kívánja megoldani a kkv-k problémáit, és jobban bevonni őket a belső piac működésébe. Ezért,
20

European Parliament Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on
a Common European Sales Law (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) Committee on Legal
Affairs
A7-0301/2013
24.09.2013.
Amendments
63,64,65.
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201309/20130925ATT71873/20130925ATT71873EN.p
df [letöltve: 2013. 10.10.]
21
Ez a megváltozott álláspont tükröződik az Európai Parlament által megváltoztatott 9. bevezető rendelkezés
szóhasználatában is: az eredeti ’harmonises’ helyett már inkább az ’approximates’ igét használja, ami közelebb áll
a realitásokhoz. A CESL ugyanis nem a tagállami jogokat harmonizálja, hanem egy másik választási lehetőséget
kínál. Uo. Amendment 2.
22
Uo. Amendment 70. Törölve lett a kkv-k definíciója is.
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ha csupán a B2C ügyleteket venné a személyi hatály alapjául, azzal elvesztené az egyik
lehetséges vonzóerejét és legfőbb célközönségét. 23
A területi hatály változatlan maradt, továbbra is csak a határon túli ügyletekre lenne
alkalmazható a CESL, belföldiekre kizárólag akkor, ha adott tagállam így dönt. Ebben a
kiegészítő rendelkezésben ugyan tükröződik a jogalkotói szándék a CESL kiterjesztésére,
azonban nem valószínű, hogy a tagállamok egységesen döntenek ebben a kérdésben, és élnek
a lehetőséggel, ami szintén a jogegységesítés ellen hat. Bár a Bizottság az Európai Unióról
Szóló Szerződés 5. cikkében meghatározott arányosság alapelvére hivatkozik, amikor indokolja
ezt a döntést, ez az érv politikailag és jogilag mindig vitatott maradt.
A német parlament (Deutscher Bundenstag) szerint például az arányosság és szubszidiaritás
elve valójában azt követelné meg, hogy a Bizottság teljesen tartsa magát távol az adásvételi
jogtól, ennélfogva mindegy, hogy a belföldi ügyletek ki vannak zárva a kezdeményezés alól,
vagy sem.
A jogi megközelítést tekintve, az 1985 óta hozott fogyasztóvédelmi irányelvek bár minimum
harmonizációs alapon, de mindig mindkét területet lefedték. Még a Fogyasztók jogairól szóló
2011/83/EU irányelv24 sem választotta szét így a belföldi és a határon túli jogviszonyokat, pedig
már a maximum harmonizációs megközelítést vette alapul. Jürgen Basedow hamburgi
professzor szerint, ha az egységes belső piac, mint cél csak e különbségtétel elhagyásával érhető
el, akkor az nem tartható fenn tovább az arányosság, vagy a szubszidiaritás elve
miatt.25Gazdaságilag sem szerencsés ez a felosztás, mivel a kkv-k nem tudják igénybe venni a
CESL-t belföldi üzleteik fölfuttatásához, így viszont a célzott költségcsökkentés helyett jelentős
befektetést fog igénybe venni a CESL használatba helyezése (jogi tanácsadás, szerződési
feltételek kidolgozása, stb.), ha külföldre szándékoznak nyitni.
3. A CESL jogalkotási sajátosságai- az Unió hibrid jogalkotási terméke
A CESL, mint opcionális jellege nem új, korábban is volt már rá példa nemzetközi
egyezmények26 formájában. Azonban számos olyan más vonása van, amely miatt olyan
jogalkotási újdonságot jelen, amelyhez nincs hasonló Európában.
Bár rendeleti formában alkották meg a Bizottság jogalkotási irányváltásának megfelelően, a
CESL tervezetet opcionális jogi természete miatt két jellemvonása különbözteti meg a többi
uniós (nem opcionális) rendelettől:
 a CESL ’verseng’ a többi egyébként alkalmazandó jogrendszerrel, amely azt jelenti,
hogy mind a vállalatok, mind fogyasztóik számára sokkal vonzóbbnak kell lennie, hogy
az egyébként a nemzetközi magánjogi szabályok szerint irányadó tagállami szerződési
jog helyett ezt válasszák
 Eltérően a többi, ’átlagos’ uniós rendelettől, nem váltja fel a tagállamok jogát, nem azok
helyébe lép, hanem az egyes nemzeti jogrendszereken belül, mintegy 2. párhuzamos
rezsimként létezik. Nem bomlasztja fel tehát a tagállamok adásvételi jogát, amely
23
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops [letöltve: 2013. 09.10.]
24
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól (2011. október 25.)
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről.
25
BASEDOW, Jürgen: An EU Law for Cross-Border Sales Only-Its Meaning and Implications in Open Market. In:
BONELL, Mchael Joachim-HOLLE, Marie Louise-ARNT, Peter (szerk.): Liber Amicorum Ole Lando, DJOF
Publishing, Denmark,2012, 34.
26
1964-es Hágai Adásvételi Egyezmény (ULIS és ULFIS),1980.évi Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről
szóló Bécsi Vételi Egyezmény.
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egyébként a nemzeti polgári törvénykönyvek magját képezi. A CESL és a nemzeti jog
így egymás mellett létezhet, egymástól függetlenül fejleszthető.
3.1. Mi a jelentősége a ’2. rezsim’ kifejezésnek?
A CESL jelenlegi formáját megelőző hivatalos nyilatkozatokban többször utaltak úgy az
opcionális eszközre, hogy a ’28. rezsim’27, azaz a 27 tagállam joga mellett létező, önálló
jogrendszerre. 2013. júliustól Horvátország csatlakozása miatt erre a rendszerre 29. rezsimként
kell utalni. A publikált tervezetben a Bizottság azonban ’második nemzeti rezsimként’ mutatja
be a közös adásvételi jog rendszerét, mivel a két minősítésnek egészen más következménye van
a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogot meghatározó Róma I. rendelettel való
kapcsolat során.
A Bizottság döntése meglepő volt, de elkerülte azokat a problémákat, amelyek a CESL 28+1
jogrendszerként értékeléséből erednének. Ez a megjelölés egyébként is félrevezető: a Róma I.
rendelet 3. cikke ugyanis nem csak az Unió tagállamainak szerződési jogai közül enged
választást a feleknek, a világ bármely országának kötelmi jogát megjelölhetik szerződésükre.
Ez a megoldás a CESL nemzetközi magánjogi rendszerbe való betagozódást jelentené,
egyenértékű lenne a többi nemzeti joggal, amelyek kiválasztására a Róma I. rendelet 3. cikke
lenne irányadó, a felek szabad jogválasztásának kimondásával. Itt már rögtön az a kérdés is
fölmerül, hogy ez a cikk engedi-e, hogy egy szupranacionális, vagy nem-állami jog legyen a
felek által választott jog. A Róma I. rendelet jogalkotási előzményeiből egyértelműen az derül
ki, hogy nem28.
Emellett érvényesülnének a 3. cikk további korlátai is, valamint, a fogyasztót védő kógens
szabályok elsőbbségét kimondó speciális 6. cikk (2) bekezdése. Ez a megoldás ellentmondana
a szabályozás céljának. Bár az akadémikusok közül sokan ezt a megoldást választották volna,
van olyan szerző is29, aki a merészebb, ’1. rezsimes’ megoldást javasolta, amely lehetővé tenné,
hogy a felek minden szerződésüket egy egységes szabályrendszer szerint kössék meg, valamint
kiiktatná az előzetes, Róma I. szerinti jogválasztást. Ez azonban túl rugalmatlan, beavatkozó
megoldás lenne, főleg a B2B viszonyokban, bár kétségkívül megoldaná a Róma I. rendszer CESL viszonyában fentebb vázolt buktatókat.
A 2011-es publikált tervezetben a közös európai adásvételi jog már 2. rezsimként van
megjelölve, amely a felek kifejezett, elkülönülő választásával hatályosul. A CESL választási
mechanizmusa egy kétlépcsős fázis.
Először: a nemzetközi magánjog, a Róma I. 3. cikke szerinti jogválasztás a tagállamok
jogrendszerei közül alkalmazandó jog meghatározása. Ha nem történt jogválasztás, az általános
szabályok (4. cikk) és a fogyasztói szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések jelölik ki
az alkalmazandó jogrendszert, amely így a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti jog
lesz (Róma I. 6. cikk. (1) bekezdés).
Másodszor: a CESL, mint a kiválasztott nemzeti jogon belüli második rezsim alkalmazása
melletti döntés. A nemzeti anyagi jog biztosítja a lehetőséget az eszköz kiválasztására, és nem
a nemzetközi magánjog. 30
REDING, Viviane, a Bizottság jelenlegi alelnöke, aki energikus fellépéssel érvelt a CESL mellett, is így nevezte
2011-es októberi nyilatkozatában egy brüsszeli csúcstalálkozón. Véleménye szerint a Bizottság már elérte a
maximum harmonizációs lehetőségek határait, amit a belső piacon el lehetett, és ezzel a ’28.rezsimmel’ ’tesztelik
a vizeket.’ http://www.euractiv.com/consumers/commission-test-28th-regime-onli-news-508220
28
A Róma I. rendelet javaslatában még szerepelt az a bekezdés, amely megengedte, hogy a felek szerződésükre
az Európai Unióban elismert, kötelmi jogi anyagi alapelveket és szabályokat válasszanak, azonban ezt a
rendelkezést végül kihagyták, mert a tagállamok nem tudtak megegyezni a rendelkezés pontos hatáskörében.
29
RÜHL, Giesela: The Common European Sales Law: 28th regime 2nd regime or 1st regime? , Maastricht European
Private Law Institut (M-EPLI), Working Paper No. 2012/5. www.ssrn.com [letöltve: 2013.január 6.]
30
A javaslat indoklásának 10. bekezdése is hangsúlyozza:
27
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Az, hogy milyen módon integrálódik a CESL a tagállami jogokba-külön törvénnyel, vagy más
módon- az még kérdéses. Legvalószínűbb azt feltételezni, hogy mivel rendeletként közvetlenül
hatályosul, semmilyen nemzeti jogalkotói aktusra nem lesz szükség. Ettől függetlenül biztosan
hatással lesz a nemzeti jogalkotásokra, az államok szabadon dönthetik el, hogy a CESL
megoldásait inkorporálják-e a nemzeti polgári törvénykönyvekbe, vagy elkülönült jogi
eszköztárként kezelik.
3.2. A CESL választására vonatkozó formális szabályok-problémáik és módosításuk
A CESL ’2. rezsim’ jellegének gyakorlati oldalát képezik azok a szigorú szabályok, amelyek
meghatározzák, hogyan lehet szerződésünk jogává tenni az új jogi eszközt. A Bizottság merített
a 1980.évi Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Bécsi Vételi Egyezmény
(továbbiakban: a Bécsi Egyezmény) megoldásából, amelynek 1.cikk (1) (b) bekezdése némileg
hasonló:
„1. Cikk
(1) Az Egyezmény, a különböző államokban telephellyel rendelkező felek között, áruk
adásvételére vonatkozó szerződésekre alkalmazandó, ha:
(…)
b) a nemzetközi magánjog szabályai valamely Szerződő Állam jogának alkalmazásához
vezetnek.”
Ez annyit jelent, hogy bár a Bécsi Egyezmény opt-out jellegű, (ha a felek nem zárják ki,
automatikusan alkalmazandó) csak azután léphet érvénybe, ha a Róma I. alapján már
megtörtént a kollíziós jogválasztás. Ha az így kijelölt jog szerződő államé, automatikusan a
Bécsi Vételi Egyezmény lép érvénybe, ha viszont a kollíziós szabályok harmadik, nem szerződő
állam jogára utalnak, azt kell alkalmazni.
Fontos különbség, hogy a CESL a kollíziós jogválasztás után nem ipso iure, hanem a felek
jogszerű, elkülönült választása alapján lesz alkalmazandó (opt-in). Érvényes választás
hiányában: a Róma I. alapján meghatározott tagállami szerződési jog. Az opcionális
jogválasztást nem lehet beilleszteni a megkötendő szerződés feltételei közé, különösen nem a
kereskedő általános szerződési közé. 31
Az eredeti, 2011-es tervezet kiköti, hogy a fogyasztónak a CESL alkalmazásába való
beleegyezése csak a megadott kritériumok szerint érvényes:
 ha az egy olyan kifejezett nyilatkozattal történik, ami a szerződéskötési szándékot
tartalmazó nyilatkozattól elkülönül32
 a kereskedőnek tartós adathordozón meg kell erősítenie a fogyasztó felé a CESL-re
vonatkozó megállapodást
 a kereskedő köteles átadni a II. mellékletben található szabványos tájékoztatót a
fogyasztónak
Ha valamelyik kritérium elmaradt, annak jogi hatása:
 érvénytelen a CESL-re a megállapodás, az egyébként irányadó tagállami jog érvényesül
 a megállapodás nem köti a fogyasztót, amíg meg nem kapta a tájékoztatót, a
visszaigazolást, és ezt követve ki nem nyilvánította beleegyezését.

„ …[az ilyen megállapodás] nem minősül a kollíziós jogi szabályok szerinti jogválasztásnak, azokkal nem
tévesztendő össze, továbbá azokat nem érinti.”
31
Az Európai Parlament és Tanács rendeletjavaslata a közös európai adásvételi jogról. COM (2011) 635 végleges
(2011/0284COD) Bevezető rendelkezések, 22. bekezdés, 8-9. cikk.
32
Tehát nem lehet beilleszteni a megkötendő szerződés, vagy a kereskedő ÁSZF-jei közé.
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Az eredeti tervezet azonban nem utal arra, hogy ilyenkor mi lesz a főszerződés sorsa. Ez
fogyasztók szempontjából veszélyeket rejt: a helyette alkalmazandó tagállami jog lehet, hogy a
CESL-nél alacsonyabb védelmet nyújt 33, és így a fogyasztó elveszti a védelmet.
Ezt küszöbölné ki az Európai Parlament Jogi Ügyek Bizottsága (továbbiakban: JURI) két plusz
rendelkezés beiktatásával34, amelyek rögzítenék, hogy ilyen esetben a szerződés megkötésére,
feltételeire a kollíziós szabályok szerint irányadó tagállami jogot kell alkalmazni, de az nem
eredményezheti a fogyasztó megfosztását a CESL által nyújtott kedvezőbb védelemtől. Ebben
a körben a JURI hangsúlyozza azt a lehetőséget, amelyet a csak a kereskedők egymás közötti
viszonyaira tart fönn: a közös európai adásvételi jogot ők részlegesen is választhatják, ettől
függetlenül viszont rájuk is érvényesek a CESL kógens normái. 35
4. Zárszó, jogalkotási fejlemények
Összességében, a CESL egy uniós eredetű opciós eszköz, de jogválasztás szempontjából a
nemzeti, tagállami jog teszi lehetővé, hogy alkalmazást nyerjen, választását el kell különíteni a
kollíziós, nemzetközi magánjogi jogválasztástól, azzal nem keverendő össze. Ez utóbbi
ténynek, és kettős jogválasztási rendszerének, illetve általános és különös normákat tartalmazó
rendszerének köszönhetően nevezik néhol a szakirodalomban ’hibrid’ természetű jogi
eszköznek, ahogy először Jürgen Basedow, majd Morten M. Fogt is használta rá ezt a kifejezést.
A jogalkotó mégsem tudta teljesen kiiktatni a kollíziós jogrendszert, legszembetűnőbben a
CESL választási mechanizmusának első lépcsőjeként, valamint annak érvénytelensége esetén
továbbra is releváns marad a nemzetközi adásvétel területén. Mindazonáltal az Európai
Parlament érzékelte a problémákat, és számos új rendelkezést szentel a Róma I. rendelet, és a
CESL viszonyának tisztázására. Az Európai Parlament 2013. 09.17-én tartott szavazásán
jóváhagyta a CESL-t. Még történhetnek további módosítások, újabb tárgyalásokra kerül sor, de
az már biztos, hogy ez a sajátos, új jogi eszköz most már elsősorban az egységes digitális piac
megerősítését, a digitális áruforgalom átfogó rendezését fogja opcionális jelleggel lehetővé
tenni, kiegészítve a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvet.
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Zoványi Nikolett: Vasúti utasok jogai az Európai Unióban 1
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Témavezető: Dr. Szikora Veronika egyetemi docens
I. Vasúti személyszállítás
A vasúti személyszállítás Európa-szerte elterjedt közlekedési mód, mely a tagállamok határain
belül és a tagállamok között is népszerű, egyszerű, gyors és a közúti közlekedéssel
összehasonlítva biztonságosabb módja a helyváltoztatásnak. A gyorsvasutak korában ráadásul
a vasúti közlekedés méltó versenytársává válik a rövid távú légiközlekedésnek is, hiszen annak
használata egyszerűbb, gyorsabb. Nem kell két órával hamarabb megjelenni a járatra való
bejelentkezés és biztonsági ellenőrzés miatt, ráadásul a vasúti pályaudvarok általában a városok
központjában találhatóak, szemben a repülőterekkel, amik a városok határaitól akár több tíz
kilométerre helyezkednek el. Ezen jellemzők és az utazásra fordított idő figyelembevételével
az Európán belüli helyváltoztatásoknál is megéri gyorsvasutat, vasúti szolgáltatásokat igénybe
venni.
A vasúti közlekedés XX. századi elterjedése következtében nemzetközi egyezményekkel
szabályozták a területet.2 A személyszállítás és az utasjogok szempontjából a Berni Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Egyezmény és a Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre
vonatkozó Egységes Szabályok (a továbbiakban: Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény)
bír kiemelkedő jelentőséggel. 3 Az utasjogokat vizsgálva az egyezmény legfontosabb hozadéka,
hogy meghatározza a fuvarozó vasúttársaság felelősségét a szállítás késedelme, a személyek
sérülése és a poggyászok elvesztése, sérülése, késedelmes szállítása esetén.
A nemzetközi egyezményhez az európai államok is csatlakoztak, többek között Magyarország
is ratifikálta azt 1986-ban, így szabályai érvényesültek az európai és az Európai Közösségeken
belüli, vagyis nemzetközi vasúti személyszállításkor. Miután azonban az Európai Közösségek
által a Római Szerződésben kitűzött egységes, belső határok nélkül közös piac a 90-es években
lassan kialakult, a tagállamok közötti közlekedésre már nem voltak alkalmazhatóak a
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény szabályai, hiszen hiányzott a nemzetközi elem
jelenléte. Az Európai Unió ezért – bár jelentős időbeli eltolódással, de – elfogadta az
1371/2007/EK rendeletet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és
kötelezettségeiről (a továbbiakban: Rendelet).4
A légiutasokat megillető jogok szabályozásánál tapasztalt módon itt is kettős a jogi szabályozás.
Jelen tanulmányban az Európai Unión belüli személyszállítás esetén érvényesülő felelősségi
szabályokat tekintjük át.5

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító
számú "Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer
kidolgozása és működtetése konvergencia program" című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
2
A különböző közlekedési módoknál tapasztalható egységesítésről: RAMBERG, Jan: Global Unification of
Transport Law: A Hopeless Task?, Penn State International Law Review, 2008-2009. 851-858.
3
A nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló Bernben 1980. május 9-én elfogadott nemzetközi egyezmény
(Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) és a Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre
vonatkozó Egységes Szabályok (CIV)). Magyarországon kihirdette az 1986. évi 2. tvr.
4
Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe
vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről.
5
A felelősségi szabályokkal kapcsolatosan a pályavonalak elosztásáról, a vonattípusokról lásd bővebben: MARKS,
Justin: No Free Ride: Limiting Freight Railroad Liability When Granting Right-of-Way Passenger Rail Carriers,
Transportation Law Journal, 2009. 313-334.
1
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II. Az Európai Unió szabályozása
Az Európai Unió célja, hogy elősegítse és ösztönözze a közösségen belüli közlekedésnél a
vasúti személyszállítás igénybevételét, valamint biztosítsa a fogyasztóvédelem magas szintjét.
A cél eléréséhez szükséges eszközöket a közösségi vasutak fejlesztésében, a szolgáltatások
minőségének és eredményességének javításában, és az utasok számára garantált jogok
biztosításában látja.
Az 1371/2007/EK Rendelet megalkotása jelentős abból a szempontból is, hogy a vasúti
személyszállítás során bekövetkező balesetek esetén az egységes piac kialakulása óta nem
élveztek védelmet a belföldi forgalomban, illetve a tagállamok között közlekedő utasok, hiszen
a nemzetközi elem hiánya miatt az Unió területén belüli közlekedésben nem volt alkalmazható
a Bernben elfogadott Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény. 6
A Rendelet nem kizárólag az utasoknak biztosított garanciális jogokkal próbálja elősegíteni a
vasúttal történő személyszállítás igénybevételét. Az átszállójegyek fogalmának bevezetésével
a vasúttársaságok együttműködéséről biztosítja az utasokat, aminek köszönhetően a más
szállítási eszközzel nehezen megközelíthető helyek is könnyebben elérhetővé válnak.
Mivel az Európai Unió elkötelezett a megkülönböztetés-mentes és minden polgár számára
azonos feltételek mellett elérhető tömegközlekedési lehetőségek biztosítása mellett, ezért az
1371/2007/EK Rendelet külön figyelmet fordít a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű
utasokra. A vasúttársaságokat külön tájékoztatási kötelezettség terheli a fogyatékos és csökkent
mozgásképességű személyekkel szemben, méghozzá azokra az információkra nézve, hogy
hogyan tudják használni a vasúti szolgáltatásokat, hogyan tudnak felszállnia a szerelvényre,
milyen a vonat felszereltsége.
Annak érdekében pedig, hogy a vasúttársaságok valóban teljesíteni tudják a Rendelet és a
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény által rájuk rótt kötelezettségeket – amely
kötelezettséget még terhesebbé tesz, hogy veszélyes üzemi tevékenységnek minősül a vasúti
fuvarozás – a Rendelet előírja, hogy a vasúti fuvarozók kötelező felelősségbiztosítással
rendelkezzenek.
III. A Rendelet hatálya
A Rendelet szabályai kiterjednek a vasúti személyszállítási szerződés megkötésének
folyamatára, így a szerződéskötés előtti tájékoztatásra, a szerződés megkötésére, a menetjegy
kiállítására, valamint kitérnek arra, hogy a szerződéskötési folyamat megkönnyítése érdekében
számítógépes információs és foglalási rendszert kell bevezetnie a vasúttársaságoknak.
Kötelezővé teszi a Rendelet a vasúttársaságok számára, hogy kötelező felelősségbiztosítást
kössenek arra az esetre, ha az utasok személyében vagy poggyászában kár keletkezik. Mivel a
vasúti személyszállítás veszélyes üzemi felelősségnek minősül, csak szűk körben lehet
mentesülni a felelősség alól, a kártérítési összegek pedig magasan vannak meghatározva. Ez a
rendelkezés tehát nemcsak az utasok, hanem a vasúttársaságok érdekeit is szolgálja, mert egy
baleset után is folytatni tudják tevékenységüket, és kisebb a veszélye annak, hogy
fizetésképtelen helyzetbe kerülnek.
A légiutasok jogait szabályozó 261/2004/EK Rendelethez hasonlóan itt is kártérítési és
segítségnyújtási kötelezettség terheli a vasúttársaságokat, ha a járatuk késik vagy törlik azt,
illetve ha ezek következtében az utas elmulasztja csatlakozó járatát. Az Európai Uniónak nem
rejtett célja e szabályok bevezetésével, hogy mintegy ösztönözze a vasúttársaságokat a pontos,
gyors és kiszámítható szolgáltatásnyújtásra.
A szabályozás szükségességéről és indokairól lásd bővebben: MURILLO, Nuria Rodriguez: New Rights for Rail
Passengers in the European Union, International Travel Law Journal, 2008. 91-99.
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Azért, hogy a vasúti tömegközlekedésben rejlő előnyöket minden utas élvezhesse, a Rendelet
kiemelten kezeli a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek védelmét, az
utazási feltételek olyan kialakítását, amely mellett az ilyen személyek is képesek igénybe venni
ezeket a szolgáltatásokat.
A Rendeletben foglalt célok elérése érdekében egy panaszkezelési mechanizmust alakít ki a
rendelet, és amennyiben nem sikerül a vasúttársaságnak és az utasnak egyezséggel rendeznie a
felmerült jogvitát, úgy a tagállamok felelősek a jogvita rendezéséért és a végrehajtás
lebonyolításáért.7
A tárgyi és területi hatály meghatározásnál a Rendelet az utazás egységének elvéből indul ki.
Az 1371/2007/EK rendeletben foglalt szabályokat így azokra a vasúti személyszállítási
szerződés alapján teljesített szolgáltatásokra és utazásokra kell alkalmaznia, amelyeket egy
tagállam területén belül (belföldön) vagy az Európai Unió tagállamok területei között egy vagy
több, közösségi működési engedéllyel8 rendelkező vasúttársaság nyújt. 9
A Rendelet külön kiemeli, hogy mely szabályait kell a Közösség területén nyújtott összes vasúti
szolgáltatásra alkalmazni. Ezen rendelkezésnek a lényege – ahogy az a fenti bekezdésből is
kitűnik –, hogy a Rendelet szabályait főszabályként kizárólag azon vasúttársaság által nyújtott
szolgáltatásokra kell alkalmazni, amely tevékenységének végzésére az uniós és tagállami
jogszabályok alapján közösségi működési engedéllyel rendelkezik. Ezen megfogalmazás
szerint léteznek olyan vasúttársaságok, amelyek bár nagyrészt a Közösségen belül kínálnak
vasúti személyszállítás, mégsem rendelkeznek a tagállamok valamelyikében székhellyel és ez
alapján a tagállam által kibocsátott működési engedéllyel. A Rendelet célkitűzése, vagyis az
utasok védelemben részesítése azt kívánja meg, hogy bizonyos minimum garanciákat az ilyen
szállítóval történő fuvarozásnál is élvezzenek az utasok. Ezért a Rendelet a következő jogokat
biztosítja az Európai Unió területén vasúttal közlekedő valamennyi utas számára:
 A szolgáltatás igénybevételének joga: ez azt jelenti, hogy amennyiben egy gazdasági
társaság vasúti személyszállítást végez, úgy lehetővé kell tenni az utasok számára, hogy
a vasúttársaság által meghatározott vagy üzemeltetett helyeken vagy telefonos,
internetes foglalási rendszeren keresztül menetjegyet, átszállójegyet vásároljanak,
illetve ha van arra lehetőség, helyfoglalással éljenek az utasok.10
 Kártérítési felelősség: amennyiben az utazás során az utas életét veszti, vagy személyi
sérülést szenved, illetve a kézipoggyásza, útipoggyásza, a fuvarozó által szállítás
céljából átvett állata, vagy a gépjárműve megsérül, megrongálódik, elvész,
megsemmisül, akkor a vasúti fuvarozót kártérítési felelősség terheli a bekövetkezett kár
vonatkozásában. A fuvarozó a nemzetközi egyezményekben és az uniós
jogszabályokban foglalt felelősségét nem zárhatja ki és nem korlátozhatja. 11
 Kötelező felelősségbiztosítás: a vasúttársaságoknak kötelező felelősségbiztosítással
vagy azzal egyenértékű más biztosítékokkal rendelkeznie arra az esetre, ha felelősségük
megállapítást nyer. 12
 Közlekedéshez való jog: ez a jog a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű
személyek számára garantálja azt, hogy ők is részt vehetnek a vasúti közlekedésben.
Egy szerződéskötési kötelezettség keletkezik tehát a vasúttársaságok oldalán, ami abban
nyilvánul meg, hogy a vasúttársaságok nem tagadhatják meg a fogyatékkal élő és
csökkent mozgásképességű személyektől a szállítást, biztosítaniuk kell, hogy a
7

1371/2007/EK rendelet 1. cikk.
A vasúttársaságok engedélyezéséről és Közösségen belüli letelepedéséről a Tanács 95/18/EK irányelve (1995.
június 19.), valamint az irányelv szabályait implementáló speciális tagállami jogszabályok rendelkeznek.
9
1371/2007/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés.
10
1371/2007/EK rendelet 9. cikk.
11
1371/2007/EK rendelet 11. cikk.
12
1371/2007/EK rendelet 12. cikk.
8
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fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy segítségben részesüljön
az állomáson és a vonat fedélzetén való közlekedés, a vonatra történő felszállás során.
A vasúttársaságok ezekért a szolgáltatásokért külön díjat nem számíthatnak fel. 13
Tájékoztatáshoz való jog: az utasokat megfelelően tájékoztatni kell az utazással
kapcsolatos adatokról, információkról. A fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű
személyek számára külön tájékoztatást kell biztosítani a vasúti szolgáltatások
elérhetőségéről, a hozzáférés feltételeiről, a vonat felszereléséről. Bár a Rendelet nem
tér ki külön arra, hogy milyen formában kell ezt a tájékoztatást nyújtani a fogyatékos és
csökkent mozgásképességű személyek számára, azonban az utasjogok más területein
lévő szabályok alapján analógiával élve elmondható, hogy itt is olyan formában kell a
tájékoztatást megadni, amit a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű
személyek is képesek megérteni.14,15

IV. Mentesítés a Rendeletben foglalt kötelezettségek alól
A tagállamok számára két esetben nyitva áll a derogáció lehetősége, amit átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell biztosítaniuk a vasúttársaságoknak. A tagállamok e
joguknál fogva, legfeljebb ötéves időtartamra mentesíthetik a belföldi, vagyis városi, külvárosi
és regionális vasúti személyszállítást16 végző vasúttársaságokat a Rendeletben foglalt
kötelezettségek teljesítése alól.17 Ez az ötéves időtartam kétszer meghosszabbítható,
alkalmanként újabb öt évvel. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az az öt alapjog, amelynek
biztosítása valamennyi vasúti fuvarozónak kötelezettsége az Európai Unió területén történő
szolgáltatásnyújtás esetén, itt is irányadó, alkalmazásuk az Európai Unió területén belül kivételt
nem tűrően kötelező.18
A másik esetkör, amikor a tagállamoknak lehetősége van mentesíteni a Rendeletben foglalt
szabályok alól a vasúttársaságokat, az olyan vasúti személyszállításra vonatkozik, amikor a
menetrendszerű szolgáltatás jelentős része a Közösség területén kívül valósul meg. Az ilyen
szolgáltatást nyújtó vasúttársaságok maximum a Rendelet hatályba lépésétől számított első öt
évben élvezhetnek mentességet.
V. A vasúttársaságot terhelő felelősség
A felelősség kétirányú – hasonlóan a légiutasok jogainak szabályozásához –, hiszen egyrészt
káresemény lehet az utast személyében vagy feladott és magával vitt tárgyaiban beálló kár.
Ugyanakkor a késedelmes szállítás, a járatkimaradás, vagy a vasúttársaság érdekkörébe tartozó
okból a csatlakozás elmulasztása is vagyoni kárként jelentkezhet az utasnál. A vasúttársaságok
baleseti felelősségével a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény foglalkozik, megteremtve
a vasúti személyszállító gazdasági társaságok objektív felelősségét. 19 A Rendelet a
vasúttársaságok baleseti felelősségére vonatkozó nemzetközi szabályokat egy további
előírással egészíti ki. Amennyiben az utas életét veszti vagy megsérül, köteles a vasúttársaság
13

1371/2007/EK rendelet V. fejezet 19-25. cikkek.
1371/2007/EK rendelet 20. cikk (1) bekezdés.
15
Például egy látássérült személynek Braille-írással vagy hangfelvétellel kell a szükséges tájékoztatást
megismerhetővé tenni, míg egy hallássérültnek mindenképpen írásban kell a tudomására adni a szolgáltatás
igénybevételéhez nélkülözhetetlen információkat.
16
A fogalmak meghatározása a Tanács közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EK irányelvében (1991.
július 29.) található.
17
Hazánkban a mentességekről külön jogszabály, a térségi, elővárosi és helyi működési engedély alapján végzett
vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) kormányrendelet rendelkezik.
18
Az öt alapjogot és azok tartalmát lásd az előző alfejezetben.
19
Lásd erről bővebben a „Nemzetközi vasúti személyszállítás” című alfejezetet.
14
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haladéktalanul, illetve legkésőbb a kártérítésre jogosult személy személyazonosságának
megállapítása után tizenöt nappal a vagyoni és nem vagyoni károkkal, az elszenvedett
nehézségekkel arányban álló előzetes kifizetést teljesíteni. Ez az összeg halál esetén utasonként
legalább 21.000 EUR. A vasúti fuvarozó előlegfizetési kötelezettsége nem jelenti
felelősségének elismerését, továbbra is jogában áll bizonyítani, hogy a káresemény
bekövetkezését tevékenységi körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy az utas gondatlansága,
hibája okozta. Az összeget visszakövetelni ezen túl két esetben lehet, egyrészt ha a kárt
kizárólag az utas gondatlansága vagy hibája okozta, vagy ha a kifizetésben részesült személy
nem a kártérítésre jogosult személy volt. Amennyiben bizonyítást nyer a fuvarozó felelőssége,
úgy az előlegként kifizetett összeget levonhatja az utasnak megítélt kártérítés összegéből. 20
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény generálklauzulaként utal arra, hogy a menetrend
be nem tartása miatt is felelősség terheli a fuvarozót. Minimumszabályként előírja, hogy
amennyiben késedelembe esik a fuvarozó, úgy a kártérítés mértéke kiterjed legalább az ésszerű
szállásköltségekre, valamint az utas érkezésére váró személyek értesítésének ésszerű
költségeire. Ezen felül a nemzeti jogokra hagyja annak eldöntését, hogy milyen további kár
megtérítését igényelheti az utas. Megállapítható, hogy a menetrend be nem tartása miatt is
objektív a vasúttársaságok felelőssége, vagyis kizárólag akkor tudnak mentesülni az őket
terhelő felelősség alól, ha a káresemény, vagyis a késést kiváltó tényező a vasúti fuvarozó
tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy az az utas magatartására, hibájára
vezethető vissza, illetve kizárólag egy harmadik személy elháríthatatlan magatartásának
következményeként állott elő a kár. Európában az Európai Unió 1371/2007/EK Rendelete
határozta meg azokat a további kötelezettségeket, amelyek járatkimaradás,
csatlakozásmulasztás és késés miatt a vasúti fuvarozókat terheli.
A felelősségi szabályok érvényesülését a Rendelet több ponton is garanciákkal bástyázza körül.
Egyrészt egyetlen vasúti fuvarozó sem zárhatja ki vagy korlátozhatja érvényesen a felelősségét
az utasokkal megkötött szerződésben, valamint üzletszabályaiban. Ha mégis ezzel az eszközzel
él a fuvarozó, úgy a szerződés, üzletszabályzat azon része semmisnek minősül. Másrészt a
Rendelet szabályozási módszere a klaudikáló kógencia. A fuvarozók egyéb kötelezettségeik
alól sem tudnak mentesülni, illetve nem lehet azon kötelezettségeket korlátozni, különösen a
személyszállítási szerződésben meghatározott eltérés vagy korlátozó záradék révén.
V.1. A járat késése, kimaradása, elmulasztott csatlakozás
A Rendelet meghatározza azt, hogy a vasúti közlekedésben késésnek21 minősül, ha a közzétett
menetrend szerinti érkezési időpont, illetve az utas tényleges vagy várt érkezésének időpontja
közötti különbség van. A járatkimaradást és a csatlakozásmulasztást nem definiálja külön a
Rendelet. A szavak általános, hétköznapi jelentéséből kiindulva és a légiközlekedésben
használt járattörlés fogalom analógiájára a járatkimaradás alatt egy tervezett vasúti járat nem
közlekedését értjük. A csatlakozásmulasztás a késésre épülő fogalom, hiszen az út egy adott
szakaszán közlekedő járat késedelme miatt az út folytatására szolgáló csatlakozó járatot lekési
az utas. Az utazás egységének elvéből kiindulva fontos annak rögzítése, hogy amennyiben nem
az utas hibájából történik a csatlakozó járat elmulasztása, úgy a vasúttársaságot terheli a
felelősség, vagyis a fuvarozó felelőssége és feladata az utazás átszervezése, valamint az utas
számára megfelelő segítségnyújtás felajánlása (étkezés, éjszakai szállás).

20
21

1371/2007/EK rendelet 13. cikk.
1371/2007/EK rendelet 3. cikk 12. pont.
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A három esemény közül bármelyik is következik be, az utasokat megilleti a visszatérítés vagy
az utazás átszervezésének joga, 22 joguk van kártérítést követelni,23 valamint igény tarthatnak a
fuvarozó által felajánlott segítségnyújtásra. 24
V.2. Visszatérítés és az utazás átszervezésének joga
Ha a körülmények alapján ésszerűen 60 percet meghaladó késés várható, akkor az utas az alábbi
három lehetőség közül választhat:
 Menetjegy árának visszatérítés: az utas jogosult az utazás meg nem tett részére eső
menetjegyének teljes, vagyis levonásoktól mentes vételárát visszakövetelni – a
fizetéssel azonos feltételek mellett – és elállni a vasúti személyszállítási szerződéstől.
Ha az utazás az utas eredeti útiterve szempontjából már érdektelenné vált, az út már
megtett részére vagy részeire, akkor adott esetben a kiindulási helyre történő lehető
legkorábbi visszajuttatást is biztosítania kell a vasúttársaságnak. A menetjegy árának
visszafizetésére a Rendelet kártérítés megfizetésére vonatkozó szabályait kell
alkalmazni,25 tehát a vasúttársaságnak egy hónapja van az összeg visszatérítésére.
Azonban a Rendelet meghatároz egy minimum összeget, ami alatt nem kell a menetjegy
árát megtéríteni, ez pedig 4 EUR. Lényeges még az is, hogy amennyiben az utas az után
vásárolja meg jegyét, hogy a késést bejelentették, nem jogosult a menetjegy árának
visszatérítésére, akkor sem, ha a késés meghaladja az előzetes információban szereplő
időtartamot.
 Utazás azonnali folytatása: az utas dönthet úgy is, hogy a lehető legkorábban folytatni
kívánja az utazást, az eredeti vasúti személyszállítási szerződésben foglalt feltételekhez
hasonló szállítási kondíciók mellett.
 Utazás folytatása későbbi időpontban: a harmadik opciója a késést szenvedő utasnak,
hogy az eredeti személyszállítási szerződés kikötései vagy ahhoz hasonló feltételek
mellett egy általa meghatározott későbbi időpontban folytatja az útját.
Ez egy objektív kötelezettsége a vasúttársaságoknak, ami vitathatatlanul megilleti az utasokat.
A szabályozás pozitívuma, hogy maga az utas dönthet arról, hogy a fuvarozó által ismertetett
körülmények között egyáltalán el kíván-e utazni. Ha igen, akkor sürgős-e az utazás célja miatt
azonnal folytatni az utat és a lehető legkorábban eljutni a tervezett végállomásra. Illetve bár
továbbra is igénybe kívánja venni a vasúti fuvarozó szolgáltatásait, de az utazás célja nem
indokolja az utazás azonnali átszervezését, hanem el lehet azt halasztani rövidebb-hosszabb
időre.
V.3. A vasúttársaság kártérítési kötelezettsége
Ha az utas a fenti opciós lehetőségek közül az utazás azonnali vagy későbbi átszervezését
választja, akkor utazási jogának elvesztése nélkül az utazás ingyenes újraszervezésén felül
kártérítés is megilleti őt. A fuvarozók felelőssége – hasonlóan baleseti felelősségükhöz – itt is
objektív. A felelősség természetét és a kimentési okokat maga a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény rögzíti,26 míg a kártérítés mértékét a Rendelet határozza meg. Késések esetén a
kártérítés mértéke a menetjegyért fizetett árhoz igazodik, aminek a minimuma:
 60-119 perces késésnél a menetjegy árának 25 %-a; míg
22

1371/2007/EK rendelet 16. cikk.
1371/2007/EK rendelet 17. cikk.
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1371/2007/EK rendelet 18. cikk.
25
1371/2007/EK rendelet 17. cikk.
26
1371/2007/EK rendelet I. melléklete, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény IV. cím, II. fejezet 32. cikk (2)
bekezdés.
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 120 perces vagy azt meghaladó késedelemnél a menetjegy árának 50 %-a.
A vasúttársaságok kártérítési szabályzataikban külön rendelkezéseket tartalmaznak azokra az
utasokra, akik utazási igazolvánnyal vagy vasúti bérlettel rendelkeznek, és igazolványuk vagy
bérletük érvényességi ideje alatt többször kellett késéssel vagy járatkimaradással
szembenézniük. A szabályzatokban ki kell térni a késés meghatározásának és a kártérítés
számításának kritériumaira, azok pontos meghatározására.
A kártérítési felelősség alól a fuvarozó mentesül, ha bizonyítja, hogy tevékenységi körén kívül
eső elháríthatatlan ok vezetett a kár bekövetkezéséhez, illetve azt kizárólag az utas önhibája
vagy harmadik személy magatartása okozta. Az objektív felelősségnél megszokott exculpatiós
okokon túl a Rendelet rögzíti, hogy nem számít bele a késés időtartamába az a késés, amiről be
tudja bizonyítani a vasúttársaság, hogy az Európai Unió területén kívül történt, tehát kimentési
lehetőséget biztosít a fuvarozónak abban az esetben, ha harmadik államból az Európai Unió
területére történt vasúti személyszállítás, és a késés a harmadik országban keletkezett. Bár első
ránézésre furcsának tűnik ez a kimentési lehetőség, azonban a szabályozás indoka véleményem
szerint az, hogy azoknál a fuvarozóknál, akik az Európai Unió valamely tagállamában
székhellyel rendelkező, bejegyzett fuvarozók, azonban tevékenységüket nem kizárólag az
Európai Unió területén végzik, számolni kell az eltérő, adott esetben az uniós színvonalnál
rosszabb infrastruktúrával, ami hátrányosan befolyásolhatja a járatok menetidejét.
Az Európai Unió Bírósága az ÖBB-Personenverkehr AG kontra Schienen-Control Kommission
ügyben27 kimondta, hogy az 1371/2007/EK rendelet értelmében a vasúttársaságok akkor sem
mentesülhetnek a Rendeletben késés esetén szabályozott kártérítési kötelezettség alól, ha a
késés vis maior következménye. Ez azonban nem érinti az utasok további kártérítéshez való
jogát.
Az eljáró osztrák bíróság előzetes döntéshozatali eljárás keretében két kérdést terjesztett az
Európai Unió Bírósága elé. Az utasjogok szempontjából a második kérdés bír relevanciával,
mely abban a jogi kérdésben kéri a Bíróság állásfoglalását, hogy a Rendelet 17. cikkében
szabályozott kártérítési kötelezettség vis maior esetén is terheli-e a vasúttársaságokat, illetve a
mentesülés eseteinek meghatározásánál lehet-e analógiával élni, és a többi utazási módnál
szabályozott mentesülési okra hivatkozni.
Lényegében a kérdést előterjesztő bíróság arra szeretne választ kapni, hogy a
vasúttársaságoknak joguk van-e általános (szállítási) szerződési feltételeikbe olyan záradékot
foglalni, amelynek alapján mentesülnek a késés esetén járó, menetjegy árára vonatkozó
kártérítési kötelezettségük alól, ha a késésre vis maior, vagy az egységes Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezményben felsorolt okok valamelyike miatt kerül sor.
A Bíróság szükségesnek tartotta azt rögzíteni, hogy a Rendeletben szabályozott kártérítés egy
minimum-kártérítés, melynek összege a menetjegy árának a késés időtartama alapján
meghatározott százaléka, amely összeg késés esetén illeti meg az utasokat. Kivételt jelent
azonban az az estkör, amikor már a jegy megvásárlása előtt tájékoztatták az utasokat arról, hogy
késni fog a járat vagy a késés mértéke nem haladja meg a 60 percet. Nem kell figyelembe venni
a késés mértékének kiszámításakor azt az időintervallumot, amelyről a vasúttársaság bizonyítja,
hogy az EK-Szerződést alkalmazó területeken kívül történt.
A Bíróság arra a következtetésre jut, hogy a Rendelet egyetlen rendelkezése sem rendelkezik
úgy, hogy a vasúttársaságok mentesülnek e kártérítési kötelezettségük alól, ha a késésre vis
maior miatt kerül sor, bár a Rendelet28 előírja, hogy a vasúttársaságoknak a késéssel,

C-509/11. sz. ÖBB-Personenverkehr AG kontra Schienen-Control Kommission és Bundesministerin für
Verkehr, Innovation und Technologie ügy.
28
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csatlakozásmulasztással és járatkimaradással kapcsolatos felelősségére a Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény29 relkezései az irányadóak.
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény alapján a fuvarozó felelős az utassal szemben
azért a kárért, amely abból ered, hogy a vonatkimaradás, a késés vagy a csatlakozásmulasztás
miatt az utas nem tudja utazását ugyanazon a napon folytatni. A kártérítés ilyen körülmények
esetén kiterjed az ésszerű szállásköltségekre, valamint az utast váró személyek értesítésével
kapcsolatban felmerült költségekre. Mentesül a fuvarozó a felelősség alól, ha
 a vasúti üzemmel össze nem függő körülmények, amelyeket a fuvarozó az adott
körülmények között elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelyek
következményeit nem háríthatta el,
 az utas hibája,
 egy harmadik személy magatartása, amelyet a fuvarozó az adott körülmények között
elvárható gondosság ellenére sem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem
háríthatta el.
A kérdést előterjesztő bíróság tehát arra kereste a választ, hogy e körülmények fennállása esetén
a vasúti fuvarozó mentesülhet-e a Rendelet szerinti kártérítési kötelezettsége alól.
Az Európai Unió Bírósága megállapította azt, hogy a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény hivatkozott rendelkezése a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasoknak a
vasúti járat késése vagy kimaradása miatt keletkező következményi kárai megtérítésére
vonatkozik, míg ezzel szemben a Rendeletben foglalt kártérítésnek az a célja, hogy
kompenzálja az utas által egy olyan szolgáltatás ellentételezésként kifizetett árat, amelyet végül
nem a szállítási szerződésnek megfelelően teljesítettek.
A Bíróság úgy mindezek alapján úgy ítélte meg, hogy a hivatkozott rendelkezések célja és
részletes végrehajtási szabályai eltérőek, az unós jogalkotó által az 1371/2007/EK rendeletben
meghatározott kártérítési rendszer nem tekinthető hasonlónak a vasúti fuvarozóknak a
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény szerinti felelősségi rendszeréhez.
Mindebből a Bíróság azt a következtetést vonja le, hogy a fuvarozó felelősség alóli
mentesülésének a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény rendelkezéseiben meghatározott
esetei nem tekinthetők a Rendelet 17. cikke alapján is alkalmazandóknak.
A Bíróság azon megállapítása, hogy a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményben foglalt
felelősség a következményi károk, míg a Rendelet szabályai az azonnali károk kompenzálására
szolgálnak, helytálló. Véleményem szerint azonban ez nem magyarázza azt, hogy a Bíróság a
Rendelet szabályaival ellentétes következtetést von le, és ezáltal a késés miatt a vasúttársaságok
helytállását állapítja meg jogkövetkezményként, még akkor is, ha az vis maior következménye.
A helytállás és a felelősség jogintézménye közötti lényeges különbség, hogy míg helytállás alól
nem lehet mentesülni, addig a kártérítési felelősség alól – legyen az annak szubjektív vagy
objektivizált változata –, van lehetőség a kimentésre.
A Rendelet30 egyértelműen fogalmaz akkor, amikor a késés, csatlakozásmulasztás és
járatkimaradás című fejezetében meghatározott esetekre a fuvarozót terhelő felelősség
tekintetében a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény felelősségi rendszerét rendeli
alkalmazni. Ez alapján a Rendelet késés, csatlakozásmulasztás és járatkimaradás esetén
objektív alapokra helyezi ugyan a vasúttársaságok felelősségét, azonban tevékenységi körön
kívül eső rendkívüli körülmény esetén lehetősége van mentesülni a vasúti fuvarozónak a
kártérítési kötelezettség alól.
Az előterjesztő nemzeti bíróság arra is keresi a választ, hogy a fuvarozóknak a repülőgéppel,
hajóval, illetve autóbusszal utazó utasokra vonatkozó rendeletek által meghatározott
felelőssége kizárásának indokai analógia útján alkalmazhatók-e a vasúti személyszállításra is.
1371/2007/EK rendelet I. melléklete, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény IV. cím, II. fejezet 32. cikk
(1)-(2) bekezdés.
30
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A Bíróság e körben felhívta a figyelmet arra, hogy a különféle közlekedési módokra vonatkozó
ágazatokban tevékenykedő vállalkozások helyzete nem hasonlítható össze. Tekintettel ugyanis
működésük módjára, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeire és a hálózatok elosztására,
igénybevételük feltételeire ezek a közlekedési módok egymással nem felcserélhetőek. E
körülmények miatt az uniós jogalkotó olyan szabályokat alkotott, amelyek a fogyasztóvédelem
területén az érintett közlekedési ágazattól függően eltérő szinteket biztosítanak.31 Mindezek
alapján a többi közlekedési ágazatra alkalmazandó mentesülési okok nem alkalmazhatók
analógia útján a vasúti személyszállításra.
A Rendelet szabályozási körébe von még egy olyan helyzetet, amikor a vasúttársaság
mentesülhet szigorú felelőssége alól. Amennyiben az utast a szerződés megkötését megelőzően
– vagyis a jegy megvásárlása előtt – már tájékoztatták a szerelvény késéséről, illetve ha a
szerződéskötés után derült ki a késés, de az utazás átszervezésének következtében a késés
tényleges ideje a 60 percet nem haladja meg, az utas nem jogosult kártérítésre. Ez a szabály
indokolható és méltányos a vasúttársaságokra nézve. Véleményem szerint nem hátrányos az
utasnak az, hogy amennyiben tudomása van a jegy megvásárlása előtt a járat késéséről, úgy ne
tudja később kártérítési igényét érvényesíteni. Ennek az indoka az, hogy más helyzetben van
ahhoz az utashoz képest, aki már előre megvásárolta a jegyet, és nincs olyan opciója, hogy
egyszerűen nem köt a késés ismeretében szerződést a vasúttársasággal, hanem ahelyett más
közlekedési módot talál úti célja eléréséhez.
Az exculpatióhoz áll közel a Rendeletnek egy további szabálya, amiben rögzítésre kerül, hogy
amennyiben a kártérítés összege nem haladja meg a 4 EUR-t, úgy a vasúttársaságnak nem kell
azt megfizetnie. Álláspontom szerint ez a részletszabály az arányosság elvével magyarázható.
Mivel a vasúttársaságot terheli a kártérítési összegek megtérítésén túl a kifizetéssel
szükségszerűen együtt járó költségek, mint például a pénzügyi tranzakciós költségek, díjak,
telefonköltség vagy postaköltség megfizetése, ezért a 4 EUR vagy az alatti kár esetén többe
kerülne az adminisztráció, mint amennyit az utasok kártérítés formájában ténylegesen kézhez
kapnak, ami ezért aránytalan terhet jelentene a vasúttársaságoknak. Az uniós jogalkotó arra is
figyelemmel volt ennek a szabálynak a megfogalmazásakor, hogy az Európai Unió
tagállamaiban nem egyforma költségek terhelik a pénzügyi tranzakciókat. Éppen ezért
lehetőséget biztosít a vasúttársaságoknak, hogy maguk állapítsák meg üzletszabályzataikban
azt a minimális összeghatárt, amely alatt nem fizetnek kártérítést, ami azonban nem haladhatja
meg a 4 EUR-t.
Az utasok védelme érdekében, a Rendelet megszabja azt a határidőt, ami alatt a
vasúttársaságoknak meg kell fizetniük a kártérítés összegét. A határidő kezdő napja az utas
kártérítési igénye benyújtásának napja, és az összeget a következő egy hónapon belül kell
megfizetni az utas számára. Véleményem szerint pozitívum az, hogy a Rendelet előírásokat
tartalmaz arra vonatkozólag, hogy milyen határidőn belül kell a vasúttársaságoknak eleget
tenniük az őket terhelő kötelezettségeknek, megkönnyítve ezzel többek között a jogalkalmazók
helyzetét, miközben biztonságot és kiszámíthatóságot ígér a károsult utasoknak.
V.4. Segítségnyújtás a szolgáltatás késedelmes teljesítése miatt
A vasúti közlekedésben fellépő késések, járatkimaradások és csatlakozásmulasztások
megtörténtekor nem csak kártérítési és szervezési kötelezettségek terhelik a vasúti fuvarozókat,
hanem az utasok segítségére kell sietniük. A kötelező segítségnyújtás több mozzanatból
összeálló „szolgáltatás”. Először is ide sorolható a fuvarozó tájékoztatási feladata. Amennyiben
ugyanis valószínűsíthető az indulás vagy érkezés késedelme, a rendelkezésre álló információk
alapján a lehető leghamarabb és ez után folyamatosan tájékoztatni kell az utasokat a kialakult
31
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helyzetről, valamint arról, hogy mi a várható érkezés vagy indulás időpontja, vagy ha az utazás
valamely feltétele változik. Az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán ez a kötelezettség
nem csak az utasok felé terheli a vasúttársaságokat, hanem az együttműködés és a közös
szolgáltatásnyújtás folyamán egymás felé is fennáll.32
Azokban az esetekben, amikor a szerelvény késése meghaladja a 60 percet, az utasokat
térítésmentesen megfelelő ellátásban kell részesíteni. Az ellátás keretében a várakozási idővel
ésszerűen arányban álló étkezésekről és frissítőkről kell gondoskodnia a fuvarozónak. Ez a
kötelezettség azonban nem feltétel nélküli, mivel csak akkor kell biztosítani, ha az ételek és
frissítők a vonaton vagy az állomáson rendelkezésre állnak, illetve ésszerűen odaszállíthatók.
Amennyiben a szolgáltatás késedelme miatt egy vagy több éjszakás tartózkodás válik
szükségessé, akkor a vasúti fuvarozónak kötelező gondoskodnia szállodai vagy egyéb
szálláshelyen történő elhelyezésről, valamint a vasútállomás és a szálláshely közötti szállítás
költségei is őt terhelik, feltéve, hogy ez időben és fizikailag lehetséges. A légijáratok hosszú
késése és a járatok törlése esetén a légiutasok jogait szabályozó Rendelethez hasonlóan itt sem
kerül meghatározásra, hogy a vasúttársaságoknak maximum milyen időbeli és pénzbeli
korlátokkal kell szálláshelyet biztosítania az utasoknak. Nincs tehát meghatározva az a
maximum összeg, amit a vasúttársaságnak utasonként meg kellene térítenie, és bár a Rendelet
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény mentesülési eseteit rendeli alkalmazni a
vasúttársaságok elszállásolási kötelezettség alóli mentesüléséhez, az Európai Unió Bírósága
konkrétan ebben a kérdésben még nem foglalt állást. A késés, csatlakozásmulasztás és
járattörlés bekövetkeztekor a fuvarozót terhelő kártérítésről viszont esetjogában 33
megállapította, hogy az alól nincs hely mentesülésnek, még rendkívüli körülmények fennállása
miatt sem. Mivel azonban a kártérítési kötelezettség és az elszállásolási kötelezettség a Rendelet
azonos fejezetében kerül szabályozásra, 34 mely fejezetnek a szabályairól a Bíróság
megállapítja, hogy nincs lehetőség az ott foglaltak alóli mentesülésre, a Bíróság lényegében
legutóbbi döntésében35 burkoltan azt is kimondta, hogy a vasúttársaságoknak az elszállásolási
kötelezettsége is korlátlan. Ez aggodalmas abból a szempontból, hogy olyan tág
jogértelmezésnek nyit teret, és ezáltal olyan parttalan kötelezettséget eredményezhet, mint ami
az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán a légitársaságokat terheli. 36 Amennyiben a
légifuvarozásban több éjszakás késést szenved az utas, akkor az ő ellátásáról összeghatárra
tekintet nélkül kell gondoskodnia a légifuvarozónak, és még a tevékenységi körén kívül eső
elháríthatatlan akadályok felmerülése esetén sem mentesülhet ez alól az objektív felelősség alól.
Ezzel szemben az autóbusszal közlekedő és a vízi közlekedést igénybe vevő utasokat szállító
fuvarozók nem kötelesek rendkívüli körülmények okozta késéskor az utasok számára szállást
biztosítani, illetve más okból előálló késésnél is csak meghatározott idő- és pénzügyi keretek
között kell e kötelezettségüknek eleget tenniük. 37
Végül meg kell említeni azt a helyzetet, amikor a vonat késését eredményező műszaki vagy
egyéb probléma nem az állomáson keletkezik, hanem a pályán, amikor az állomások között
vesztegel a vonat. Ilyenkor a vasúttársaságnak az a kötelezettsége, hogy – időben és fizikai
lehetőségeihez mérten – a vonaton lévő utasokat a vasútállomásra, a szolgáltatás alternatív
kiindulási helyére vagy végső célállomására szállítsa. Előállhat olyan helyzet is, amikor a vasúti
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szolgáltatás abszolút nem folytatható tovább vasúton. Ilyen körülmények között a
vasúttársaságok kötelezettsége arra vonatkozik, hogy a lehető legrövidebb időn belül alternatív
személyszállítási szolgáltatást szervezzenek az utasok elszállítására.
Az igényérvényesítés és bizonyíthatóság megkönnyítése végett a Rendelet előírja, hogy a
vasúttársaságoknak az utas külön kérésére a menetjegyen igazolniuk kell, hogy a vasúti
szolgáltatás milyen okból – egyszerű járatkésés, csatlakozásmulasztás vagy járatkimaradás – és
mennyit késett a tervezett érkezési időponthoz képest.
A vasúttársaságok segítségnyújtási kötelezettsége a felvázolt rendszeren kívül még egy további
feladatkörre terjed ki. Mivel a késéssel érintett járaton fogyatékkal élő vagy a csökkent
mozgásképességű személyek és az ő kísérőik is utazhatnak, az ő tájékoztatásukra és igényeire
különös figyelmet kell fordítania a fuvarozóknak és a szerelvényen vagy állomáson tartózkodó
személyzetüknek.
VI. Összegzés
Az 1371/2007/EK Rendelet 2008. október 23-án lépett hatályba. Alkalmazása óta összesen
kettő olyan jogvita keletkezett, melyben az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatalát
kellett kérni annak érdekében, hogy valamely nemzeti bíróság előtt fekvő ügy miatt értelmezze
a Rendelet szabályait. Ez a mutató egyrészt jelentheti azt, hogy a Rendelet megfelelően
biztosítja a vasúti szolgáltatásokat igénybe vevő utasok jogait, másrészt, hogy az önkéntes
jogkövetés, vagy a jogviták békés rendezése megfelelően működik.
Az első olyan ügyet, amelyben az Európai Unió Bíróságának lehetősége volt a Rendelet
szabályait értelmezni, két vasúttársaság38 közötti jogvita jelentette. A Bíróságnak arról kellett
állást foglalnia, hogy az átjárhatóság és bizonyos útvonalak együttes működtetése esetén kell-e
az egyik vasúttársaságnak a másikat tájékoztatni arról, ha szolgáltatása teljesítése közben késés
várható. Az Európai Unió Bírósága arra az álláspontra helyezkedett, hogy az utas jogainak
védelme érdekében is, együtt kell működnie a vasúttársaságoknak, és tájékoztatni egymást a
várható késedelemről, ezáltal az utasokat is informálni a kialakult helyzetről.
A második ügyben a késés, csatlakozásmulasztás és járattörlés miatti felelősség természetéről,
a mentesülési lehetőségekről kellett a Bíróságnak állást foglalnia. 39 A Bíróság a Nemzetközi
Vasúti Fuvarozási Egyezmény és a Rendelet vonatkozó szabályainak, céljának és
meghozatalának indokainak értelmezése útján arra a következtetésre jutott, hogy – a
Rendeletben foglaltakkal ellentétben – nem lehet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezményben alkalmazott, objektív felelősség alóli mentesülési okokra hivatkozni azokban
az esetekben, ha a vasúti fuvarozó járata késik. Mindezek alapján pedig a Rendeletben foglalt
felelősség vis maior bekövetkezésekor is terheli a vasúttársaságot, az alól nincs helye
mentesülésnek.
Összességében megállapítható az a Rendeletről, hogy mindezidáig helyesen megjelölt célok
alapján hatékonyan szolgálja az utasok védelemét. A Bíróság legújabb döntése azonban a
vasúttársaságok késés, járatkimaradás és csatlakozásmulasztás bekövetkezése miatti objektív
felelősség tovább szigorítja, lényegében kimondja a fuvarozók helytállási kötelezettségét
minden körülményért. Ez a megállapítása a Bíróságnak azt a következményt is magával hozza,
hogy amennyiben a késés, csatlakozásmulasztás vagy járattörlés esetén az utasok éjszakai
elszállásáért és ellátásáért való felelősségét állapítják meg a vasúttársaságoknak, akkor az
ugyanolyan határok nélküli lesz, mint a légitársaságok ellátásért való felelőssége. 40
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A Rendelet pozitívuma véleményem szerint az, hogy nem a távolság függvényében határozza
meg a kártérítés mértékét, hanem az időtényező alapján az a döntő, hogy mennyivel később érte
el az utas végállomását.
Az utasok jogai vasúti balesetek megtörténtét követően is megfelelően biztosítva vannak, bár
látható az a tendencia, hogy a többi utasjoghoz – így a légiközlekedésben, a tengeri és belvízi
közlekedésben, valamint az autóbuszos közlekedésben az utasokat megillető jogokhoz – képest
összegszerűen itt a legalacsonyabb a vasúttársaságot terhelő kártérítési felelősség. Amennyiben
az utast nem személyében éri kár, vagyis a tárgyakban, poggyászokban keletkezett károk esetén
ebben a szektorban található a legszerteágazóbb szabályozás. A poggyász típusától és a
káreseménytől függ a kártérítés összeghatára.
A Rendelet szabályainak megalkotásakor kellő figyelmet szenteltek azoknak az utasoknak a
helyzetére is, akik fogyatékosságuk vagy csökkent mozgásképességük miatt más polgároktól
eltérő feltételek biztosítása mellett tudják csak igénybe venni a vasúti szolgáltatásokat.
Mindezek fényében úgy vélem, hogy ezen a területen is a légiutasok jogainál tapasztalt irányba
mozdult el a Bíróság. Az eredetileg objektív felelősség helyett lényegében kimentési lehetőség
nélküli helytállási kötelezettség terheli a vasúti fuvarozókat késés, csatlakozásmulasztás és
járattörlés alkalmával.
Összességében az uniós szabályozás kielégítően biztosítja az utasok jogait, és a vasúti
közlekedésben részt vevő mind a két félnek figyelembe veszi valamilyen szinten az érdekeit.
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