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STUMPF ISTVÁN – SZIGETI PÉTER – TAKÁCS PÉTER

ELŐSZÓ

A közérdekkutatás értelme és aktualitása

Vaskos, de nem kizárólag a jogtudomány számára releváns kötetet tart kezében az 
olvasó. A „mi fán terem a közérdek” ugyanis olyan kérdés, amelyet legtöbbször fel 
sem vetnek, olyannyira evidensnek gondolt elképzelések tartoznak e fogalomhoz. 
Pedig olyan gondolati és kritikai átvilágításra szoruló fogalomról van szó, amelyet a 
jogtudományban és a joggyakorlatban a „bevett szokás” rangjára emeltek, és annak 
jelentését magától értetődő egyszerűséggel használnak. 

A közérdekfogalom tartalmi jelentése távolról sem magától értetődő, s még ke-
vésbé egyszerű. A fogalom alkalmazása ugyanakkor megkerülhetetlen, mert gyak-
ran rendező elv egy jogi norma megalkotása során vagy éppen hatósági jogalkal-
mazói döntés igazolásaként, indokaként. Szó sincs arról, hogy a „közérdek” egyszer 
s mindenkorra definiálható volna, mert nem egy fix, dolog-szerű realitás. Éppen 
ellenkezőleg: nagyon sokszor képlékeny, átmeneti, de legalábbis nem nyugvó álla-
potokban kell alkalmazni, mert társadalmi és gazdasági folyamatokba ágyazódik, 
melyek állandóan változnak. 

A közérdek egyfelől relációs fogalom, másfelől dinamikus, változó és változatos 
viszonyok között keletkezett és alkalmazandó. Kapcsolatban áll az érdekek – na-
gyon sokféle érdek – egymáshoz való viszonyával, de kifejezheti a közjavak (public 
goods) területén orientálódó kategóriákat is. Kapcsolódik az érdekek kifejezéséhez 
és képviseletéhez, amikor is államelméleti, politológiai nézőpontú elemzést igényel, 
és egyidejűleg abban a tekintetben sem közömbös, neutrális fogalom, hogy milyen 
társadalmi és politikai berendezkedésű országról van szó. Utóbbi pedig mindig tör-
ténelmi termék, s ennyiben a közérdek mint olyan azonos egy történeti-politikai 
folyamat meghatározottságával, akkor is, amikor jogi kategóriaként fungálva ép-
pen hogy neutralizál, semlegesít. Ez utóbbi vonatkozásban gyakran úgy tekintenek 
rá (például alkotmánybírósági döntéseket elemezve vagy más összefüggésekeben), 
mint ami képes jogi kontextusba helyezni a hatalmi döntéssel szükségképpen együtt 
járó politikai tartalmakat és elkötelezettségeket. Az érdekek típusai – nevesítve: egyé-
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ni, csoport-, réteg- , területi, ágazati, funkcionális, osztály-, össztársadalmi, nemzeti 
érdek – e viszonyrendszerben a sokféleséget adják, míg a közérdek, amennyiben a 
jogalkotó általános érvényűvé, tehát kötelezővé teszi, egységet jelent. A sokféleség 
egységét. 

Ezért a közérdek is – mint oly sok jog- és államtudományi kategória – (Nicolaus 
Cusanus kifejezésével* élve) unitas multiplex jellegű fogalom, mert legalábbis imp-
licite mindig egyedi vagy partikuláris-különös érdekekre vonatkoztatott. Az érde-
keknek azonban akarattá kell transzformálódniuk, és elismerésre kell szert tenniük, 
hogy hatóképessé váljanak. Ez az összefüggés sok szempontból a jogalkotás(tan) 
kérdéseihez vezetheti át a kutatót. A magyar társadalomban is az életviszonyokat 
és magatartásformákat – a mindennapi élet szükségleteinek kielégítése közepette 
– igen magas fokú komplexitás és változatosság jellemzi. Ráadásul ezek az életvi-
szonyok és magatartásformák folyamatosan változnak is. Ezért a kutatónak – ha 
szabad e helyütt egyszerűen szólni – a közérdek elemzésekor mozgó célpontra kell 
irányítania a célgömböt. A közérdek „örök” témája „itt és most”, különös összefüg-
géseiben és specifikációval lép elénk. Aki a közérdeket kutatja, annak hallgatnia kell 
Goethe és Hegel ókori aforizmát idéző figyelmeztetésére,** mellyel mindketten arra 
utaltak, hogy az elmélet – Goethénél a költészet, Hegelnél a filozófia – fő feladata a 
jelen megértése. 

Hic Rhodus, hic saltus!
Itt a rózsa, itt táncolj!***

 * Lásd Nicolaus Cusanus különböző teológiai műveit. Magyarul: A tudós tudatlanság. Pau-
lus Hungarus-Kairosz Kiadó, Budapest, 1998. Ford. Erdő Péter. Latin–német nyelven: Philo-
sophisch-theologische Schriften. Hrg. Leo Gabriel, übers. Dietlind und Wilhelm Dupré. Wien, 
Herder, 2. kötet 1964, 3. kötet 1989. Angolul: Complete Philosophical and Theological Treatises 
of Nicholas of Cusa. Trnsl. Jasper Hopkins. Minneapolis, The Arthur J., Banning Press, 2 kötet 
2001. Magyarul: De Deo abscondito. A rejtett Istenről. Ford. Alácsi Ervin János. Budapest, Kairosz 
Kiadó, 2008. Az együgyü ember és a bölcsesség. Ford. Révész Mária Magdolna. Budapest, Farkas 
Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2001. Miatyánk. Írások és Szentbeszédek. Ford. Révész Mária Magdolna. 
Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2001.

** Lásd Johann Wolfgang von Goethe: Zahme Xenien [Szelíd Xéniák]. III. 2. (Willst du dich 
als Dichter beweisen,│So musst du nicht Helden noch Hirten preisen.│Hier ist Rhodus! Tanze, 
du Wicht,│Und der Gelegenheit schaff ’ ein Gedicht!). G. W. F. Hegel: A jogfilozófia alapvonalai 
vagy a természetjog és államtudomány vázlata. Ford. Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, 1971. 
21–22. o.: Ἰбоὺ ῾РóбоϚ, ἰбоὺ ϰαὶ τὸ лήбημα. Lásd még uo. 372–373. o.

*** Vö. Szemere Samu fordítása a hegeli változathoz; lásd idézett mű, 22. o. Az anekdota sze-
rint amikor valaki azzal kérkedett, hogy milyen nagyot ugrott a rhodoszi atlétikai versenyen, s 
bizonyságul állítólagos szemtanúkra hivatkozott, akkor egyik hallgatója ezt mondta neki: Ἰбоὺ 
ἡ῾РóбоϚ, ἰбоὺ ϰαὶ τὸ лήбημα. Ezt később rövidebben így idézték: Αὐτοῦ῾РóбоϚ, αὐτοῦ лήбημα , la-
tinra pedig így fordították: Hic Rhodus, hic saltus (Itt van Rodosz, itt ugorj!). Mivel a görög Ῥόδος 
rózsát is jelent, a latin salta pedig egyszerre ugrás és táncolás, a szólás az „Itt a rózsa, itt táncolj!” 
formában terjedt el. Így utalt rá Goethe és így hivatkozott rá Hegel is.
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Az elmélet a közérdekkutatás területén sem mehet túl – s ez esetben nem is kell túl-
mennie – az „itt és most”-on, vagyis a jelenkoron, mert e tárgyban nem tud, de nem 
is kell túllátni a jelenkori világon. 

Ezzel már el is érkeztünk a kutatás módszertani kérdéseihez, vezérlő elveihez és 
tematikai horizontjához. Hiszen jog- és államelméleti, alkotmányjogi, közigazga-
tási jogi és európai jogi irányokra tagolt kutatásunkban a résztvevők éppúgy alkal-
maznak hagyományos jogpozitivista, dogmatikai-fogalomelemző és jogeseteket fel-
dolgozó módszereket mint elmélettörténetieket, jogösszehasonlító módszert vagy 
éppen paradigma ütköztetést, egy-egy probléma gondolati és szaktudományos átvi-
lágítása érdekében. Leíró, magyarázó, értékelő és néhol orientáló-javaslattevő, vagy 
egyenesen de lege ferenda szereppel, analitikus-induktív vagy generalizáló-deduktív 
módon, érvelésekkel. Hogy ki, milyen területen, mely módszereket alkalmazott, azt 
leginkább saját jogterületének hagyománya és a szerző autonómiája határozta meg. 
A négy kutatási irány egyben négy kutatói csoportot jelentett, belső kommunikáci-
óval, de ennél sokkal számosabb jogintézménynél, jogterületnél és jogágban került 
sor a közérdek vizsgálatára. A  magyar jogrendszer tagozódásától leginkább nyil-
vánvalóan a jogelméleti, állam- és politikaelméleti problematikák térnek el. Hiszen 
ezek makroszinten vagy éppen történeti-szociológiai perspektívákból vizsgálták a 
közérdek, az érdekképviselet, a közjó vagy éppen a közakarat – általános akarat kér-
déseit, összefüggéseit. 

Jelen tanulmánykötet szerzőinek kutatásait eredendően a „közérdek” jogelméleti, 
jogdogmatikai megközelítése és közjogi szabályozási kérdéseinek szempontrend-
szere vezette. A  közérdekre hivatkozásnak a közjogi szabályozásban igen gyakori 
funkciója, hogy a többségi felhatalmazás nyomán keletkezett politikai akaratot nor-
matív formájú államakaratként kodifikálhassák a jogalkotók. Pozitív joggá, téte-
lezetté tegyék. A közérdek persze önmagában nem az államakarat kialakításának, 
képzésének a technikája. E fogalomnak ugyanis önmagában nincs olyan értelmezé-
se, amely garanciát nyújtana arra, hogy a normatív formában államakaratként ko-
difikált politikai akarat ne szolgálhasson – nyíltan vagy burkoltan – magánérdeket. 
Ilyen garanciát csak a politikai-állami intézmények meghatározott rendje szolgál-
tathat. Ezt a rendet úgy nevezik: alkotmányos demokrácia. A  fenti értelemben a 
közérdek a politikai döntések legitimálója, és ebben a minőségében elválaszthatatlan 
a különös érdekek harcának képviseletétől, a szükségletek kielégítésben konfliktus-
ban álló felek, ágensek akaratától és érdekérvényesítő képességétől. 

A közérdek egy másik szabályozási funkciója a közjavak létesítésére és elosztására, 
a public goodsra vonatkozik, tehát a közrendre, a közbiztonságra, a közpénzügyek 
átláthatóságára, a fenntarthatóságra, a jogvédelemre vagy éppen a jogbiztonságra, 
stb. Mindkét szabályozási körre vonatkozik, hogy azok a látens érdekek, amelyek 
nem fejeződnek ki, nem jutnak képviselethez, nem pártosodnak, mert némák ma-
radnak, feszültségekkel terhes, robbanó helyzethez vezethetnek. Egy demokrácia-
idegen helyzethez, mutatis mutandis, az Antonio Gramsci által „szembekötősdinek” 
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nevezett végeredményhez.* Közel sem közömbös tehát, hogy a különböző érdekek 
kifejezése, ütköztetése és közvetítése nyomán eljuthatunk-e és eljutunk-e azok köz-
érdek felőli harmonizációjához, tehát normatív akaratkénti elismertetéséhez. Rous-
seau-val szólva a volonté générale-hoz, ahhoz az általános akarathoz, amit a törvény-
nek kell képviselnie.

A közérdek szabályozási funkciójának imént vázolt fenomenológiája fontos mód-
szertani kiindulóponthoz vezet, amit a jogelméleti kutatás mottójában sűrítetten is 
kifejezésre juttattunk: „Ahol a tételes jog tartalmilag kiüresedett vagy formális, ott 
van szükség a jog-, az állam- és a politika elméletére.” Ugyanis a jogalkotónak – elté-
rően a jogalkalmazóétól – nem feladata az, hogy megmagyarázza, mit, miért tekint 
közérdeknek. A jogszabályok „legyen” (Sollen) típusú kijelentések, amelyek előírják 
a jogalanyok számára a kötelező elvárásokat, az érvényes magatartásmintákat, anél-
kül hogy magyarázniuk kellene azokat. Az elméleti gondolkodás feladata, hogy rá-
kérdezzen a közérdekűnek minősítés okaira, céljaira és a dogmatikai fogalmakkal 
való kapcsolatára és a jogalkotó szándékaira. Ez a szempont pedig minden kutatási 
irányban jelen volt.

A kutatás alkotmányjogi és közigazgatási jogi célkitűzése a közérdekre vonatkozó 
jogalkotói aktusok (normák) és jogalkalmazói döntések (bíróságok esetjoga) abból 
a szempontból történő vizsgálata, hogy a közérdek milyen módon, mely alapjoggal 
összefüggésben jelenik meg. Kiindulópont volt továbbá az a vizsgálati igény, hogy 
a jogtudomány (államtudomány) a saját kutatási módszerével vizsgálja az utóbbi 
évtizedben gyakran hivatkozott közérdek mibenlétét, és a már elért eredményeket 
összegezze. A jogelmélet-államelmélet, valamint a klasszikus értelemben vett jog-
tudomány kutatási eszközrendszerével végeztük el a vizsgálatot. Különlegessége a 
kötetnek, hogy nem törekszik mindenáron jogáganként egy definícióba sűríteni a 
közérdek lényegét, hanem az egyes szerzők saját területükön rendelkezésre álló nor-
maszövegek és (legfelsőbb) bírói döntések (például Alkotmánybíróság vagy az Em-
beri Jogok Európai Bírósága) szövegének elemzéséből mutatják be következtetései-
ket. Kutatásunk nem maradt meg Magyarország „határain belül”, kitekintést nyújt 
ugyanis az Európai Unió szabályaira, bírói döntéseire, előrevetítve azt az elvet, hogy 
a gazdasági, társadalmi válság nem csupán egy adott államon belül meglévő hatalmi 
ágak együttes fellépésével, de szupranacionális együttműködéssel oldható fel. 

A leíró jellegű kutatás eredményeként a kötet a már meglévő jogalkotói, jogal-
kalmazói vívmányokat összegzi, ebben nyilvánul meg újdonsága. Reményeink sze-
rint tudományos igényességgel dolgoztuk ki a közérdek mibenlétének kérdését, 
ilyen módon képes a kutatás eredménye visszahatni majdan saját tárgya fejlődésé-
re, vagyis a közérdek mint hivatkozás alap „felfedezéséhez” pótolhatatlan adalékot 
szolgáltattunk. 

* Lásd Antonio Gramsci: Az új fejedelem. Jegyzetek Machiavellihez. Ford. Betlen János. Buda-
pest, Magyar Helikon, 1977. 38‒41. o.
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Bibó István „A jó közigazgatás problémája” című írásában (A Magyar Közigazga-
tásról) a közérdeket a következő nézőpontból látta: „A közérdek a hatalom szájában 
mindig önkényes célkitűzést jelent, mely magában egyaránt lehet áldás, ötlet, erő-
szak vagy átok. Ha a hatalom a hivatallal és az élettel nincs jól rendezett organikus 
kapcsolatban, akkor célkitűzéseinek a közérdekűsége és eredményessége akkor is 
eleve kétséges, ha maguk a célkitűzések helyessége elvileg nem vitás. A hivatal szá-
jában a közérdek már valami reális, valóságos anyagból kivont értékképzetet jelent, 
de magában inkább egy szakszerű működés belső rendjét, összhangját, elmélyítését 
jelenti, mintsem a köz ügyét. Végül a közérdek úgy, ahogyan az élet, a társadalom, 
akár egyéneiben, akár különböző társulásaiban megfogalmazza, a köz ügyéhez a 
legközelebb áll, de valami tagolatlan, körvonalazatlan, sok szubjektív elemtől és pil-
lanatnyi behatástól érintett értékelés.”* 

Bízunk benne, hogy e kutatás elvégzésével és eredményével hozzájárultunk ah-
hoz, hogy a közérdek ne csupán a magánérdekkel folyamatos harcban álló jelenség 
sztereotípiájának (a hatalom) láncai között jelenjen meg, hanem a társadalom szol-
gálatában álló, az egyes magánérdekek összegzéseként is vizsgálható legyen. 

A közérdekkutatást a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kará-
nak több tanszékét is átfogó projektje keretében végeztük el, amelyet az Igazságügyi 
Minisztérium támogatott, „A  jogászképzés színvonalának emelését célzó progra-
mok – Oktatásfejlesztési, Kutatástámogatási programok” körében – amiért külön 
köszönetünket fejezzük ki. A kutatómunkában az Alkotmányjogi és Politikatudo-
mányi, a Jogelméleti, a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi, valamint a Nemzetközi Köz- 
és Magánjogi Tanszékek oktatói vettek részt. Kiemelkedő jelentőségű – az universi-
tas szellemének megfelelően –, hogy hozzájuk mindenütt kapcsolódtak hallgatók, 
akik egyéni érdeklődési körüknek és felkészültségüknek megfelelően választották 
ki, zömében jogintézményi, mikroszintű témáikat. Konzultációkkal és műhelykon-
ferenciák segítségével kapcsolódtak az adott kutatási irány csoportmunkájába. Per-
sze néhány mondandó átfedheti másokét, vagy van olyan téma, amely kerülhetett 
volna egy másik kutatási irányba is (például az ügyészség közrendvédelmi funkciója 
éppúgy alkotmányjogi mint államelméleti probléma), de – bár a feldolgozást két 
tanszék is segítette – az írást csak az egyik fejezetben lehet közölni. Az efféle sponta-
neitás szükségképpen együtt jár a kutatói munkával. Köszönet és dicséret joghallga-
tóinknak, hogy érdeklődtek és vállalták a közös munkát oktatóikkal. 

Kelt 2017. március 31-én.

* Bibó István: Válogatott tanulmányok. I–IV. kötet. Szerk. Huszár Tibor et al. Budapest, Magve-
tő, 1990. II. kötet (1945–1949): A magyar közigazgatásról. Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK).
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van szükség a jog- az állam- és a politika elméletére”

BEVEZETÉS 

Klasszikus jog- és államelméleti, politikai filozófiai és egyben a modern politikatu-
domány számára is jelentős problémával nézünk szembe, amely a törvényhozástant 
éppúgy érinti, mint a jogalkalmazó esetleges dilemmáit.* A leggyakrabban azonban 
a közérdekfogalmat a szakjog legtöbb területén az evidenciák olyan bizonyosságával 
kezelik, amely nem kíván magyarázatot, formális felhívása is elégséges és ügydöntő 
hatású lehet. Sajó András hosszú oldalakon át mutatja be a közérdekfogalom elégte-
lenségét, bizonytalanságait és jogi használatának formális jellegét.1 Azt mindenkép-
pen meggyőzően exponálja, hogy nem elégedhetünk meg azzal a formális közér-
dek-definiálással, melyet az államelméletben elfogadottnak tekintenek („közérdek 
az, amit az arra illetékes hatóságok közérdeknek nyilvánítanak”), még ha a hatósá-
gok meghatározásai alakítják is a közérdekre vonatkozó közvéleményt és a szakmai 
felfogást.2 Következésképpen lesz normatív erejük. Ami hat, az létezik. A közérdekre 
hivatkozás „mindent visz” állásponton – fogalmazhatunk képletesen szólva – az el-
méleti diszkussziónak persze túl kell lépnie. Azt azonban generalizálóan semmi-
képpen sem osztanánk, hogy „A  közérdek és a közjó felsőbbsége a magánszféra, 
a privát fogalmához fűződő bűnösség képzetéből adódik. Ami magán, az a közzel 
szembeállítva tisztátalan. A magánszféra gyanús.”3 Ugyanis a magánérdekek viszo-
nyát nézve is felsejlik – azok ütközése esetében – a közérdekre vonatkoztatottság. 

 * D. Sc.
**  A  tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó 

programjai keretében készült. 
1  Sajó 1999, 250‒257. o.
2  Sajó 1999, 251. o.
3  Sajó 1999, 241. o.
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A magánszféra primátusát és a magántulajdont támogató jogrendszerekben is össze 
kell tudni egyeztetni a „Neminem laedit qui suo iure utitur” és a „Neminem laedere” 
elveit.4 Látni fogjuk, hogy a római magánjogban széles területeken ez az egyensúlyt 
teremtő kommutativitás, kölcsönösség és nem az erősebb önérdek érvényesítése je-
gyében történt meg.

Cicero római filozófus, államférfi, jogtudós a „De legibus”-ban veretesen fogal-
mazta meg a „Salus rei publicae suprema lex esto” elvét, azt, hogy a törvényhozásnak 
a közérdeket kell képviselnie, ez határozza meg a törvény tárgyát (amivel szemben 
nincs apelláta). Ebben az értelemben a törvényhozás az a grémium, amely tudja?, 
megmondja?, kinyilatkoztatja? – mi a közérdek. Ez egyben azt is jelenti, hogy van 
egy szerv az államban, a törvényhozás szerve, amely felhatalmazott a mindenkori 
közérdek meghatározására. Ezzel pedig áttolódik a kérdés, a mi a közérdek tárgyi 
kérdése arra, hogy ki képviseli a közérdeket, tehát a képviseletre. A mi a közérdek? 
kérdése áttevődik a ki képviseli a közérdeket kérdésére. Ezt pedig aligha lehet tértől 
és időtől független, történelmen kívüli vagy a felett álló fogalmi összefüggésként 
kezelni.

A majdnem háromezer éve napirenden szereplő közérdek, közakarat, közjó, ál-
talános akarat rejtélye – tekintsük most első megközelítésben szinonimáknak e ter-
minusokat – máig megoldatlan volna? Nos, nem egészen ez a helyzet: a fogalom 
jelentése a formális evidenciák tartóssága mellett gazdag történeti változatosságot 
és jogrendszerhez kötöttséget mutat fel, ami miatt a probléma szakadatlanul újra és 
újra felvetődik. Újra- és újjátermelődik, mert a jog fogalmai mögött a társadalmi lét 
történetileg gazdagon változó és szinkronikusan is változatos formákban megjelenő 
viszonyai munkálkodnak, amelyek kihívásaira reagálnia kell: így vagy úgy, lehet jól 
és rosszul. Továbbá teljességgel hiábavaló a közérdeknek valaminő olyan fogalmát 
keresni, amely kézzelfogható, dologszerű, tehát térben és időben kiterjedéssel bíró 
konkrét fogalmat feltételez. Itt ugyanis nem konkrét, hanem absztrakt fogalomról 
lehet csak szó, amely viszony természetű, relacionista meghatározottságú. Egy érté-
kelő alany, adott összefüggésben érvényes értékítéletétől függetlenül nincs közérdek, 
ahogyan különös vagy csoport, réteg, osztály vagy nemzeti érdek sem jár „két lá-
bon”. Egyéni érdekek, csoportérdekek, rétegérdekek, osztályérdekek, össztársadal-
mi érdek, még fogalmi elvontságuk szintjén is – éppen viszonytermészetük miatt 
– már bonyolult kérdéskomplexumot alkotnak. A jogalkotó persze nem értékelése 
folyamatát, indokai összemérését közli a jogszabályban, hanem annak csak az ered-
ményét: ez a közérdek (mert egy annak meghatározására hivatott grémium így mi-

4  Senkinek sem árt, aki a saját jogával él, de senkinek se ártsunk (közben). Vagy ahogy a klasz-
szikus liberalizmusban az egyén szabadságára vonatkoztatott axióma mondja: személyes sza-
badságom határa addig terjed, ameddig nem ütközik más ember személyes szabadságába. Tehát 
minden gyanútól függetlenül felvetődik a cselekvés megengedett mértékének kérdése, ami jogi és 
közérdekű kérdés. Választ igényel.
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nősít), vagy éppen adott összefüggésben egy egyéni vagy különös érdek. Egy moz-
gó centrumú viszony-meghatározottságként kell tehát elképzelnünk a közérdeket, 
amely nem konkrét, érzékletes tárgy, nem dologszerű, hanem viszony természetű 
fogalom. Pedig még sem az érdek mint olyan mibenlétét, sem annak akaratkénti 
megfogalmazását nem érintettük, noha a jog számára az akarati sík külön figyelmet 
érdemel, hiszen a jog formális – minden tartalomtól függetlenített fogalma – nor-
matív formára hozott államakarat vagy magánfelek joghatás kiváltására irányuló és 
arra alkalmas megegyezése. Voluntas, amelynek – kedvező esetben – ratiója is van. 
És ráadásul legitim képviselete nélkül – tehát az érdek akarattá formálása nélkül 
– nem sokat érhet. A jogtudomány – amennyiben nem ragad bele a szövegpoziti-
vista pozícióba – túl tud menni és túl is kell mennie a jogalkotó normatív, Sollen 
funkcióján, és állam- és politikaelméleti, jogelméleti és akár ökonómiai (vagy egyéb 
szaktudományos) ismereteket kell mozgatnia a közérdek – közjó – általános akarat 
vizsgálatánál. 

A MAGÁNJOGI, PARTIKULÁRIS-KONFLIKTUSRENDEZŐ KÖZÉRDEK

Mielőtt rátérnénk kérdéseink elméleti megvizsgálására, a címben szereplő paradig-
mák megoldásainak bemutatására, érdemes lesz a közjó (bonum commun) termé-
szete tekintetében az állandóság és a változás dialektikájának egy szemléletes pél-
dáját elővennünk, éspedig a római jog világából. Hogyan vetette fel egyéni érdekek 
konfliktusában a római jog a közjóra vonatkoztatottság szempontját?

Tekintsük itt a közjót olyan fogalomnak, amelyre törekvés a közérdeket kívánja 
előmozdítani vagy éppen oltalmazni. Deli Gergely mutatta ki, hogy a római ma-
gánjogban az igazságosnak tekintett döntések, megoldások voltaképpen a közjót is 
szolgálták. Tegyük hozzá, abban az esetben, ha elfogadjuk a közjónak azt az ott és 
akkor, tehát történetileg meghatározott értelmét, amelyet a római jogászok követ-
tek. Érdemes bemutatnunk elemzésének konzekvenciáit, mert jól megmutatják azt, 
hogy az igazságosnak tekintett ítélkezés miért és hogyan kapcsolódik az igazságosság 
történetileg értelmezhető, „ott és akkor” felfogásához, nevezetesen – ahogy mi látjuk – 
a kommutativitás igazságosságprincípiumához. Elemzéséből is ki fog derülni, hogy a 
közjó örök, időtlen fogalma csak sovány, testetlen absztrakció lehet. 

Deli monográfiája elég széles területen, öt témakörben vizsgálja a római magán-
jogot. A perjog területén „a megengedhető-e az ügyvédi sikerdíj?” kérdését vizsgál-
ta, a feldolgozással létrejött új dologgal kapcsolatban pedig az előállott dogmatikai 
megoldásokat ütköztette. A harmadik kérdéskörben, az adásvételi szerződésnél az 
elállási jog dogmatikáját, a negyedikben pedig azt, hogy lehetetlen-e az erkölcstelen 
végrendeleti kikötés. Végül, a kontraktuális kötelmek körében azt diszkutálta, hogy 
mikor hasznos a megbízás nélküli ügyvivő tevékenysége. Mi vizsgálódásait nem kí-
vánjuk ismertetni, lévén nem római jogi stúdiumot folytatunk. Pusztán azt kell ki-
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emelnünk, hogy a ius in praxi, a római joggyakorlat területén, a magánjogi konflik-
tusokban hogyan érvényesítették a közjó szempontját. A konkrét esetekhez köthető 
dogmatikai megoldásokat, illetőleg azok konfliktusait alárendelték az igazságosnak 
tekintett megoldásoknak. Nem dogmatikai és intézményi koherenciára törekedtek 
megoldásaikban, hanem az igen különböző jogi következményekhez vezető dogma-
tikai konstrukciók határait jelentősen fellazították a tényállás egyedi körülményei-
nek nyomására, ehhez igazítva az előbbieket. Miért tették ezt? Mert a helyes döntés 
megtalálásához volt közös orientációs pontjuk eljárásaik során. Nevezetesen Cicero 
nyomdokain haladva a populus Romanus, a nép üdvét, vagy másként a köztársaság 
üdvét, a salus rei publicaet keresték. 

Deli összegzésében: „A döntések végső soron arra törekedtek, hogy ez az eredeti 
vagyoni helyzet álljon helyre, amely alól kivételt akkor tettek, ha valamilyen maga-
tartást (például lopást) kifejezetten szankcionálni akartak. Egyébként általában meg-
követelték, hogy az egymással szemben álló szolgáltatások értéke nagyjából azonos 
legyen, ahogyan ezt az ügyvédi sikerdíj szabályozása esetén láttuk. Vagy törekedtek 
arra, hogy nyomós indok nélkül senki ne gazdagodjék a más kárára, amint erre a fel-
dolgozás vagy a megbízás nélküli ügyvitel mutatott példát. Ebben az értelemben az a 
döntés volt helyesnek minősíthető, amely a társadalomban együtt élő magánszemé-
lyek egymáshoz viszonyított vagyoni helyzetét a legkevésbé zavarta meg.” 

Igen fontos értelmezési szempontra világít rá Deli, amikor ekként folytatja: 
„Ugyanakkor e magánjogi döntések semmit nem árultak el arról, hogy helyes volt-e 
az eredeti állapot, azaz hogy a rendelkezésre álló erőforrások magánfelek közötti, 
eredeti felosztása igazságos volt-e. A fortuna és az utilitas rokon fogalmai az anyagi 
valóságban is szoros összefüggésben álltak. A vizsgált »magánjogi« döntések nem a 
rendelkezésre álló jószágok megfelelő elosztása révén, hanem a már valamilyen mó-
don megvalósult felosztás stabilitásának elősegítésével védték a fennálló állami ren-
det. A helyes döntések ily módon járultak hozzá az éppen létező rend megőrzéséhez, 
az állam gazdasági és szociális szerkezetének egyensúlyához.

A társadalmi rend mint fennálló adottság, mint létező és nem mint norma, vala-
mint nem mint egy esetleges reform tárgya részesült védelemben. (…) Mint láttuk, 
vizsgált jogi döntéseink éppen erre, a bekövetkezett sérelem előtti, eredeti állapotra 
utalnak vissza, és teszik meg azt végső döntési kritériumnak. E végeredményben 
»konzervatív«, megőrző funkció révén vették figyelembe az önérdek és a közérdek 
metszéspontjában álló „legfőbb” törvényt, amelynek lényege nem más volt, mint a 
nép, illetve a köztársaság üdve, a salus rei publicae.”5

Látszólag meglepő orientációnak tűnhet a közjó, a köztársaság üdvének előmoz-
dítása magánfelek jogi viszonyaiban, hiszen a római jog az „egyetemes árutermelés 
világjogaként” (F. Engels) éppen a vagyoni-mellérendeltségi, kontraktuális kapcso-
latokban hagyott az emberiségre továbbörökíthető és recipiálható kulturális öröksé-

5  Deli 2014, 172‒174. o.
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get, magánjogi mintázatokat. Ezt is tették majd mindenütt, ahol a recepció feltételei 
együtt állottak (árugazdaság léte vagy legalábbis igény az árutermelésre; latin nyelv 
ismerete; tudásátadásra alkalmas középkori egyetemek, professzorok és joghallga-
tók léte; stb.). Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a fennálló értékőrző védelmének 
vezérlőeszméje történeti meghatározottsága folytán nem lehetett a disztributív, csak a 
kommutatív igazságosság, akkor tökéletesen érthető, hogy ott és akkor a kölcsönösségi, 
egyensúlyteremtő felfogás hordozta a közjót.6 Nem akartak tehát a jog eszközeivel, 
újraelosztással a társadalmi viszonyokban változásokat előmozdítani, nem akarták 
ilyen módon befolyásolni vagy egyenesen megújítani a fennállót. A római antikvitás 
szemléletétől idegenek voltak a társadalomátalakító törekvések, ezért nem ehhez, 
hanem a kommutatív igazságossághoz7 szabták a közjó fogalmát, egészen a magán-
jogi jogviták eldöntéséig menően. 

Megjegyzendő, hogy az antik és középkori gondolkodást uraló közjó (bonum 
commun) fogalom erősen erkölcsi töltésű volt, hiszen az emberi együttélést nem 
tekintették és nem is tekinthették társadalomnak. Ellentétben a modern, tőkés vi-
szonyokkal, ahol – sok oknál fogva – az érdekek, magán-, partikuláris csoport-, 
réteg-, osztályérdekek dinamikája következtében a közjó fogalmának helyét átvette 
a magánérdek-közérdek dualizmusa. Fejlett formájában a burzsoá (magánegyén) 
– citoyen (közember) kettőssége. Az érdek – per definitionem – konfliktusos hely-
zet az emberi-közösségi szükségletek kielégítésében. Ahol a szükségletek, igények 
kielégülnek ott nincs érdek (vagy legalábbis néma marad). Ha azonban személyek, 
strukturált csoportok, közösségek vagy intézmények között feszültségek keletkez-
nek a szükségletek kielégítésben, akkor az érdek objektív mozzanata szubjektív 
mozzanatra, akarati törekvésekre tesz vagy legalábbis tehet szert. Meg kell jeleníteni 
a konfliktust, ki kell fejezni az érdekeket, akarati tartalommal. Kilépni a némaságból, 
képviseletre, érdekérvényesítésre törekedve. Ekkor az érdek objektivitása az akara-
ti forma szubjektivitásával találkozik. Az antropológiailag szükségletkielégítő lény 
ekkor lép át a politika világába, egyben új szükségletet teremtve az együttélésben.

A TÁRSADALMI SZERZŐDÉSRŐL8

A  szerződéselméleteken belüli klasszikus álláspontot dolgozott ki Jean-Jacques 
Rousseau azzal, ahogyan az egyes, egyéni akaratokból kiindulva vezette le az álta-
lános akaratot, egyben annak természetét megmagyarázva. Emeljük ki szelektált, 

6  Deli a kötete címében szereplő salus szó magyarázatához is hozzáfűzi, hogy annak első je-
lentése a romlással szembehelyezett „létezés”, illetve ehhez kapcsolódóan „sértetlenség” (Deli 
2014, 173. o.).

7  Az igazságosságfelfogások áttekintését lásd Takács professzor nívós elemzésében (Szigeti‒
Takács 2004, 8. fejezetében, különösen 301‒306. o.).

8  Rousseau 1978, 477‒480, 490‒492. o.
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tézisszerű levezetését, s látni fogjuk, hogy végeredményben nem egy, hanem kétféle 
megoldást adott a problémára. Nem függetlenül attól, hogy az 1762-ben megjelent 
mű a korabeli rendi-feudális berendezkedésű társadalom és az abszolút monarchia 
államformájú Franciaországban született, annak összeomlása előtt.9 Rousseau ra-
dikális republikanizmusa a felvilágosodás és a jogegyenlőség jegyében ennek kriti-
káját adja. Mégpedig egy genfi polgár városállami, kisközösségi-községi (commu-
ne) ideája jegyében. Zsenialitása abban is áll, ahogyan gondolatilag megelőlegezi az 
ott és akkor még nem létező, csak születőfélben lévő polgári társadalom általa nem 
szorgalmazott és kívánt, mégis felismert bizonyos szervezeti, pluralisztikus igényeit.

Először a természeti állapotban fennálló akadályok leküzdését kell megoldani, 
hogy olyan társadalmi szerződéshez jussunk, amely a köz erejével oltalmazza az 
egyéni szabadságot és vagyont, anélkül hogy ártana annak.

Felteszem, hogy a természeti állapotban élő emberek elérkeztek arra a pontra, 
ahol a fennmaradásukat veszélyeztető akadályok ellenállása már nagyobb, mint az 
az erő, amelyet az egyén képes kifejteni, hogy fenntartsa magát ebben az állapotban. 
Akkor ez az eredendő állapot nem maradhat fenn tovább, s kipusztulna az emberi 
nem, ha nem változtatná meg létezésének módját. 

De mivel az emberek nem teremthetnek új erőt, csupán a meglévőket egyesíthe-
tik és kormányozhatják, ezért csak egy mód van, hogy biztosítsák fennmaradásukat: 
összeadni erőiket, közös indítóokkal mozgásba hozni és összhangban működtetni 
valamennyit; olyan összesített erőt képezni, amely már le tudja küzdeni az ellen-
állást.

Ez az összesített erő csak több ember együttműködéséből születhet meg. De ha 
valamennyi ember önfenntartásának legfőbb eszköze a saját erejük és szabadságuk, 
hogyan ruházhatják ezt át akkor anélkül, hogy önmaguknak ártanának, és elmu-
lasztanának gondoskodni önmagukról? Ezt a nehézséget, vizsgálódásaim tárgyára 
vonatkozóan, a következőképpen fogalmazhatjuk meg.

„Megtalálni a társulásnak azt a formáját, amely a köz egész erejével védi és ol-
talmazza minden tagjának személyét és vagyonát, önmagának engedelmeskedik és 
éppolyan szabad marad, mint amilyen azelőtt volt.” Ez az az alapvető kérdés, amely-
re a társadalmi szerződés megoldást ad. 

Minden személy, valamennyi képességével együtt, az általános akarat legfőbb irá-
nyítása alatt egyesül, és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé 
fogadunk. 

Mihelyt az emberek társulásra lépnek, az egyes szerződő felek különös személye 
valamilyen morális és közösségi testületnek adja át helyét, ez a testület annyi tagból 
áll, ahány szavazatot adnak le a gyűlésben, s a szerződés kinyilvánításától kapja egy-
ségét, közös énjét, életét és akaratát. Ez az egyének fölött álló, s valamennyi egyén 
egyesüléséből származó személy valaha a község nevet viselte, ma pedig a köztár-

9  Anderson 1989, 136‒140. o.
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saság vagy politikai társadalom nevet viseli, tagjai államnak nevezik, amennyiben 
nem cselekszik, főhatalomnak, amennyiben cselekszik, és egyszerűen csak hatalom-
nak, amikor a hozzá hasonló alakulatokkal vetik össze. Ami a társulás tagjait illeti, 
ezek együttesen a nép nevet viselik, külön-külön pedig polgároknak nevezik őket, 
amennyiben a főhatalom részesei és alattvalónak, amennyiben alávettetnek az állam 
törvényeinek…10

TÉVEDHET-E AZ ÁLTALÁNOS AKARAT?

Az általános akarat mindig az igazság pártján van, s mindig a köz használatára tö-
rekszik; az azonban nem következik, hogy a nép határozatai mindig ugyanilyen 
helyesek. Az ember mindig a maga javát akarja, de nem mindig látja, hogy mi az. 
A  népet nem lehet megrontani, de meg lehet téveszteni; ilyenkor tűnik föl úgy, 
mintha a rosszat akarná.

A közakarat gyakran eltér az általános akarattól; ez utóbbi csak a közérdeket nézi, 
míg az előbbi a magánérdeket, s nem több a különös akaratok összegénél. De ha a 
különös akaratokból elvesszük azt, amiben az egyik több vagy kevesebb a másiknál, 
márpedig ezek a különbségek kölcsönösen megsemmisítik egymást,11 úgy a kivonás 
eredményeként az általános akarat marad fenn.12 

Rögzítsük tételesen: a közakarat gyakran eltér az általános akarattól, csak kivéte-
lesen esik egybe. A két fogalom tehát legtöbbször nem esik egybe, mert a közakarat 
magánérdekek összegződését jelenti, nem több különös akaratoknál. Formulázva: 
magánérdek (E) + magánérdek (E) + magánérdek (E) … n = Különös érdek (K), 
ami (még) nem általános érdek (akarat).

Ha a Különös akaratokból elvesszük a (+) és (–) kilengéseket, eltéréseket, ame-
lyek közömbösítik, semlegesítik egymást, tehát megtisztítjuk a kilengésektől,13 úgy 
eljutunk az általános akarathoz (volonté générale). Ennek azonban feltételei vannak:

„Ha a nép a szükséges ismeretek birtokában határozna, s a polgárok nem közle-
kednének egymással, az apró különbségek sokaságából mindig az általános akarat 
adódnék ki, s mindig azt választanák, ami helyes. De ha egyesek ármányt szőnek, 

10  Rousseau 1978, 477‒480. o.
11  „Minden érdek más és más elveken alapul, mondja d’A. úr. Két magánérdek mindig egy har-

madikkal szemben kerül összhangba. Hozzátehette volna, hogy valamennyi érdek összhangja az 
összes magánszemély érdekével szemben alakul ki. Ha nem léteznének különböző érdekek, alig-
hogy megsejtenénk, mi a közérdek, máris akadálytalanul érvényesülne: magától menne minden, 
s a politika nem volna többé művészet” (Rousseau 1978, 492‒493. o.).

12  Rousseau 1978, 492. o. Aláhúzó kiemelések tőlem ‒ Sz. P.
13  Megjegyzendő: Rousseau-t a törvényhozás foglalkoztatja, és ahol a (+) és (–) kilengések eb-

ből a szempontból közömbösítik egymást, az nagyon is konfliktusos területté válhat a jogalkal-
mazásban.
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ha egy rész az összesség rovására szövetkezik, akkor az ilyen szövetségek akarata 
általános lesz tagjaik és különös az állam vonatkozásában, s azt mondhatjuk, hogy 
a szavazók száma nem annyi, mint az embereké, hanem csak annyi, mint a szövet-
ségeseké. Kevesebb lesz a különbség, s az eredmény kevésbé lesz általános. Végeze-
tül, amikor e szövetségek egyike oly nagy, hogy az összes többit maga alá gyűri, az 
eredmény már nem apró különbségek összessége, hanem egyetlen különbség; akkor 
nincs többé általános akarat, s a felülkerekedő vélemény csupán magánszemélyek 
véleménye.

Hogy tehát az általános akarat hangot kapjon, az államon belül nem szabad ki-
sebb társulásoknak létesülniük, és minden polgárnak csak saját nevében szabad vé-
leményt nyilvánítania.14 Ilyen volt a nagy Lükurgosz páratlan és magasztos politikai 
berendezkedése. Ha pedig léteznek az államnál kisebb társulások, úgy számukat 
szaporítani kell, és elejét kell venni közöttük az egyenlőtlenségnek, ahogyan Szolón, 
Numa és Servius tette. Csakis ezek az óvintézkedések teszik lehetővé, hogy az általá-
nos akarat mindig megvilágosodjék, s a nép ne váljon csalódás áldozatává.”15 

Rousseau által kívánatosnak tekintett út az általános akarathoz való eljutáshoz 
tehát az (I., fő változat), hogy egyfelől meglegyenek az embereknek a szükséges is-
meretei, másfelől pedig ne érintkezzenek egymással, ne cseréljenek véleményt és 
tapasztalatot, mert ez esetben  egyikük megtévesztheti a másikat. Káros a befolyá-
solás, mert ez esetben egyesek ármányt szőhetnek, szövetségeket köthetnek, és az 
ilyen szövetségek nemcsak az egyéni akaratot deformálják („a szövetség akarata ál-
talános lesz tagjaik vonatkozásában”, azok felett), hanem ezen szövetségek egyike 
olyan naggyá nőhet, hogy az összes többit maga alá gyűri. Ekkor nincs általános 
akarat, csupán egy felülkerekedő szövetség magánvéleménye. Mindenkinek a saját 
nevében, ismeretei birtokában kell beszélnie, a megtévesztő kommunikációt pedig 
ki kell zárni. Ez a két, együttesen fennálló feltétel biztosíthatja csak az egyéni akara-
tokból aggregálódó általános akarat érvényesülését, kizárva a szövetkezéseket, kisebb 
társulásokat és a nem kívánatos pártosodást (amihez a Machiavelli-idézetet is segít-
ségül hívta Rousseau).

Ha azonban mégiscsak bekövetkezne, hogy az emberek kommunikálnak, társul-
nak, ebben a nem kívánatos esetben az államnál kisebb társulások számát szapo-
rítani kell, azért hogy e különös társulások egymást kölcsönösen közömbösítsék, 
ne nőhessen valamelyik a többiek fölébe. Ez a II. út, a gondolatilag megelőlegezett 
pluralizmus útja, ahol a különös társulások (K – K – K … n) nem kerekedhetnek az 
általános akaratot képviselő állam (Á) fölé, nem kerülhetnek annak helyére különös 

14  „Való igaz, némely véleménykülönbség árt az államoknak, más véleménykülönbségek pedig 
hasznukra vannak; amely viszály és pártütés forrása, az ártalmas, amelyik nem jár viszállyal és 
pártütéssel, az hasznos. Mivel tehát az állam alapítója nem veheti elejét az egyenetlenségeknek, 
legalább úgy kell intéznie, hogy pártok ne alakuljanak” – mondja Machiavelli a Firenze történe-
tében.

15  Rousseau 1978, 492‒493. o.
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érdekükkel. Az általános akarat képzésében tehát minden egyes egyén részt vesz, senki 
sincs abból kizárva, s ez a jogegyenlőség egyszersmind az alapja az általános akaratot 
képviselő törvény kötelező erejének, érvényességének. A nemkívánatos, de mégiscsak 
bekövetkezhető pártosodást közömbösíteni, semlegesíteni kell, hogy eljuthassunk 
az általános akaratig. A II. út esetében is csak annyiban pluralista Rousseau, hogy 
egyben antipluralista marad: nem egy különös akaratnak/erőnek kell általánossá 
válnia, akik cserélődhetnek a versenyben, mert az elit nyitott (ez a mai pluraliz-
muselméletekben az elitista demokrácia tézise), hanem az egyéni akaratokból kell 
összegződnie az általánosnak, mintegy súlyozott átlagként (ahol az egybehangzó vé-
lemények sűrűsödnek, az megy tovább, a különbségek viszont kölcsönösen meg-
semmisítik egymást, kiesnek) – éspedig társulások, szövetségek, pártosodás közve-
títése nélkül. Tehát különös akarat nem képviselheti az általános akaratot, mert az 
általános akarat természete ekkor megváltozna, és egy különös célt követne, magán-
érdekek harca közé „alacsonyodna”, a közösség általános érdeke helyett. De minden 
egyes akarata összességként sem az általános akarat, csak az általános akarat kép-
zésének és érvényességének előfeltétele, mert a részvételből következő érvényesség 
(senki sincs kizárva a közakarat képzéséből) nem azonos az egyéni akaratok tartal-
mával. Azért, mert az egyéni akarat, minden egyes akarata a részvételen túl szelektá-
lódik, kiesnek a tartalmi partikularitások. (Sőt, lehetőleg különös, csoportérdekké, 
társulássá se transzformálódhassanak, aminek fennáll a veszélye.) 

Formulázva:

Á  =  E + E + E + … n    –  E  / + e; – e /  és  – K

ahol:  + e – e  = 0 ;  K pedig a különös érdekek, csoportérdekek kizárt szerveződése
Rousseau lábjegyzetében megemlítette: „Minden érdek más és más elveken alapul, 
mondja d’ A. úr. Két magánérdek mindig egy harmadikkal szemben kerül össz-
hangba. Hozzátehette volna, hogy valamennyi érdek összhangja az összes magán-
személy érdekével szemben alakul ki.” (Kiemelés a szerzőtől.) A  második mondat 
jelentőségét már alkalmazta, amikor viszonyként fogta fel az érdekek természetét. 
A kurzivált harmadik mondatot ellenben nem magyarázza, vezeti le. Pedig igen fon-
tos összefüggés, határérték probléma marad kiaknázatlanul, nem függetlenül attól, 
hogy itt a minden egyes, az összes magánszemély érdekével szemben tételeződik a 
közérdek, mintegy ellentmondva Rousseau eddigi levezetésének.16 Ami közvetlenül 
senkinek sem érdeke, az közvetve, hosszabb távon még lehet közérdek. Irodalmi pél-

16  A  II. könyv XII. fejezetében felsejlik a probléma, amikor arról ír, hogy „…a nép minden 
körülmények között megváltoztathatja törvényeit, még a legjobbakat is, mert ha úgy tetszik neki, 
hogy ártson önmagának, kinek van joga megakadályozni ebben?” ‒ kérdezi. Eszerint keletkezése 
során mégiscsak tévedhet az általános akarat, s a törvény ekkor is kötelez. Azonban ‒ helyesen 
‒ arra is rámutat e helyütt, hogy a törvények ereje, még akkor is, amikor ezek különös rendsza-
bályokra vonatkoznak, a polgárok erkölcseitől, szokásaitól és a közvéleménytől függ (Rousseau 
1978, 519. o.). 
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dával érzékeltetve: Albert Camus Pestis című regényében a járvány miatt elrendelt 
vesztegzár alól mindenki igyekezne mentesíteni magát, vagy kitörni a karanténból. 
Közvetlenül ez az érdek mozgatja törekvésüket. A terjedő járvány lokalizálása azon-
ban nemcsak a tágabb közösség érdekét szolgálja, hanem hosszabb távon, közvetve 
azokét is, akiknek alá kellett vetniük magukat a hatósági kényszernek. A lokalizált 
járvány ugyanis előbb kezelhető és könnyebben kárenyhíthető, mint a meg nem ál-
lított.17 A törvény persze ez esetben is az általános akarata kifejeződése marad (La loi 
est l’expression de la volontée générale – J. J. Rousseau), csak éppen képződésének 
más úton kell létrejönnie, mint az egymást erősítő akaratok tömörülése esetében.18

Nyilvánvaló, hogy itt már elrugaszkodtunk az „empirikus közérdek” felfogástól. 
Annál ugyanis a közvetlen érdekérintettség nélkülözhetetlen, mert a közösséget de 
facto alkotó személyek körében kell maradnunk. Tehát a közvetlen és a közvetett 
jogtárgy közötti közvetített összefüggést az empirikus közérdekfajta nem ismer-

17  Vegyünk azonban egy mai és barátságosabb – nem egy rendkívüli helyzethez köthető – pél-
dát is ennek igazolására. A készpénzforgalmat évszázadok során igencsak megszokták az embe-
rek, messzemenően domináló fizetési módként használták nálunk is, egészen a XX. század utolsó 
évtizedéig, amikor a technikai fejlődés következtében lehetővé vált a készpénzfizetés felváltása 
elektronikus számla pénzzel. A számlákat kezelő kereskedelmi bankoknak, pénzintézeteknek és 
az emissziós jogkört gyakorló Nemzeti Banknak mindenképpen érdekében állt a váltás, hiszen 
előzőek ügyfeleikből élnek, a forgalom lebonyolításához szükséges pénzmennyiséget emissziós 
jogkörében kibocsátó MNB pedig a készpénzforgalomnál olcsóbban működtethető számlap-
énzben egyaránt érdekelt voltak. Az emberi-társadalmi szokásoknak nagy az ereje, az idő és a 
tapasztalat („mindig így volt”) szentesíti azokat. Egyedek sokaságát kötötte a készpénzforgalom 
megszokottsága, rutinja, az egyéni (emberi) érdekek tömegével szemben állt azonban a bankok/
pénzintézetek és az MNB szakmai, különös érdeke. Nem mennyiségi érdek-aggregáció döntött a 
számlapénz és forgalom javára, nem minden egyes résztvevő akarata, hanem a jogalkotó mérle-
gelő értékelése nyomán a különös érdekek kerültek priorizálásra a sokaság közvetlen akaratával, 
szokásaival szemben. A technika révén létrejött újítás áttöréséhez a törvényes erőszak potenciális 
fenyegetésén, a jogszabályok kötelező erején keresztül és fokozatosan lehetett áttérni a szokások 
megváltoztatására és ezen keresztül az általános érdek (olcsóbb és gyorsabb a számlapénzforga-
lom) felülkerekedésére. Sokáig a tradíció igazolta a készpénzfizetést, mint a köz érdekét, hogy 
aztán a dolgok és összefüggéseik változásaként az újítás hordozza ezt, háttérbe szorítva és korlá-
tozva a tradíciót. Az általános akarat (az érdekek rangsorolásával) nem minden egyes akaratának 
összegződése, hanem attól különnemű képződmény.

18  Az általános akarat megkérdőjelezhetetlenségével a francia jogrend igen sokáig, 1971-ig 
védte a törvényhozás tekintélyét, az alkotmányos alapjogi jogvédelem potenciális kontrolljával 
szemben. Ezzel jól összefért az a priori – végszavazás előtti – normakontroll, amely az organikus 
törvények esetében kötelező is volt, és kétségtelenül előnyei is vannak egy ilyen gyakorlatnak: 
védi a törvényhozó hatalom tekintélyét, gyors és kiszámítható a jogbiztonság szempontjából. 
Azonban ahogyan a római pápa, azonképpen egy szuverén törvényhozó hatalom sem lehet csal-
hatatlan. Újabban Paksy Máté mutatta meg, hogyan változott meg mindez a francia konstitucio-
nalizmusban, amikor is az alkotmány- és alapjogvédelmet ellátó Alkotmánytanács döntései kötik 
a rendes bíróságokat, s ezzel már az a helyzet állt elő, hogy a megszavazott törvény csak akkor fejezi 
ki az általános akaratot, ha megfelel az alkotmánynak. (La loi votée n’exprime la volonté générale 
que dans le respect de la constitution.) (Paksy 2016.)
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het el. Sajó akadémikus Brian Barry elemzésére támaszkodva mutatja ki, hogy az 
empirikus közérdekre érvényes a Pareto-optimum. „Az egyén (és nem a közösség 
vagy annak valamely megtestesítője) tudja csak, hogy mi érinti és milyen mérték-
ben. Ezekre az egyénekre, illetve halmazukra teljesülhet a Pareto-optimum – vagyis 
az intézkedés hatására legalább egy személy helyzete javul, anélkül, hogy bárki másé 
rosszabbodna. A  Pareto-optimum teljesülése esetén ellenőrizhető értelemben be-
szélhetünk közérdekről. Minden olyan megoldás megvalósítja a közérdeket, amely 
különbségtétel nélkül közvetlenül érintheti egy közösség bármely tagját oly módon, 
hogy e közösség bármely – legalább egy – tagját jobb helyzetbe hozza anélkül, hogy 
bármely más tagja hátrányosabb helyzetbe kerülne.”19

Sajó dolgozata egy másik helyén tesz egy olyan kiegészítést, amely egy határ-
helyzetre vonatkozó, további megszorítást tartalmaz: „Ha valamely intézkedés csak 
egyetlen meghatározott személy előnyét szolgálja, mások hátránya nélkül, úgy a ki-
zárólagos magánérdek előmozdítása esetén közérdekre nem lehet hivatkozni. Meg-
ítélésem szerint azért nem, mert a közérdek-hivatkozás normatív előfeltétele, hogy 
az érintettek osztálya nyitott legyen (kiemelés a szerzőtől). E megközelítés alapján 
elutasítható a közérdekre való hivatkozás akkor is, ha egyetlen, előre meghatározott, 
illetve zárt csoport érdekeit szolgálja valamely intézkedés anélkül, hogy bármely 
más érintettnek is előnye származhatna.”20 

Ha az empirikus közérdeket tartalmazó jogszabály megfelel a Pareto-optimum-
nak, akkor az érintettek  osztályának nyitottsága sem nyújt védelmet, hiszen a jog-
szabályi absztrakt jogviszony eleve mindig nyitott, amelyet aztán a kinevezés jogal-
kalmazói aktusával érvényesítenek valakire. Ezzel és ekkor esik el más érintetteknek 
a kinevezés aktusáig fennállott potenciális előnye.  (Például kineveznek valakit egy 
posztra, miután a feltételeket rá szabták. Elvileg nyitott, többek számára releváns fel-
tételekről van szó, hogy aztán a konkrét jogviszonyt létrehozó jogi tény beszámítása 
nyomán, a kinevezéskor derüljön ki a jogszabály- módosítás valós indoka.21)

Élesen különbözik az empirikus közösségre érvényes paretói optimumtól a 
közvetlenül érdekérintett csoporton túlnyúló, akár azzal szemben érvényesíten-
dő közérdek problémája (általános akarat). Pedig a jogban igen gyakran ez a hely-
zet. A jogellenes cselekedetek szolgálhatnak közvetlenül egyéni érdeket, miközben 
a közvetlen jogtárgy (kár és közvetlen károsultja) védelmén túlmenően a közvetett 
jogtárgy védelme váltja ki az egyéni cselekedet jogellenessé nyilvánítását. A csalónak 
közvetlenül érdeke az anyagi előny megszerzése, amíg a becsapottaknak és az annál 
sokkal szélesebb közösségnek, társadalomnak védekeznie kell az általános jogtárgy 

19  Sajó 1999, 258. o.
20  Sajó 1999, 263. o.
21  Ilyen volt például a közelmúlt hazai joggyakorlatában a „Lex Szapary” vagy a „lex Mocsári” 

kinevezéseket lehetővé tevő jogszabály módosítás. (Gyakran hasonló a helyzet a pályáztatások 
útján betöltendő pozícióknál is.)
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sérelme, a tévedésbe ejtéssel-tartással szerzett vagyoni-erkölcsi hátrány lehetőségé-
vel szemben. A büntetőjogban a bűncselekménnyé nyilvánításon túl és a speciális 
prevenció mellett ez indokolja a generális prevenció szempontját. Ehhez túl kell lép-
ni az eseti, ad hoc közvetlen érdekérintettség világán, felismerve, hogy a társadalmi 
együttélésben a viszonyok alakításából ki kell(ene) zárni vagy legalábbis mérsékel-
ni a nem kívánatos és emiatt jogellenesnek minősítendő lehetőségeket. Nevezzük ezt 
mintegy fordított paretói optimumnak: senki rosszabb helyzetbe ne kerülhessen azál-
tal, hogy akárcsak egyvalaki jogellenesen előnyre tegyen szert. A törvényhozói rendel-
kezés vagy egy intézkedés közvetített általánosságának – tiltó normák, jogellenessé 
nyilvánítás közérdekből – kell kizárnia-korlátoznia a közvetlenül egyéni érdek érvé-
nyesülését. Ez tehát nem az empirikus közérdek fogalom, mert a rosszabb helyzetbe 
kerülés lehetőségének kizárását védi, oltalmazza. A közvetlenül védett jogtárgy hatá-
sa átvezet a közvetve védett jogtárgyhoz: a másoknak történő jogellenes károkozás, 
veszélyeztetés kizárásához, amit generikus közérdeknek nevezünk. Itt viszonyokról, 
azok regulatív alakításáról van szó, amelyet normák, intézkedések közvetítenek az 
egyének felé, s tegyük hozzá, itt anélkül, hogy kollektív entitásokat kellett volna eh-
hez bevezetnünk (amit specifikus közérdeknek fogunk nevezni). 

A HEGELI PARADIGMA

Az abszolút monarchia kritikájaként megfogalmazódó Rousseau-féle álláspont el-
térő konzekvenciájú megoldásához jut el a nagy német filozófus, Hegel államelmé-
letében22, éppen a már létező korai kapitalizmus polgári társadalmának viszonyait 
figyelembe véve. Nála a polgári társadalom nyers erőinek, a különös érdekeknek 
a harcát nem lehet közömbösíteni sem az egyéni akaratok aggregálása révén, sem 
a különös érdekek/akaratok egymást semlegesítő ütköztetésével. Sem a család, a 
korlátolt altruizmus, sem a polgári társadalom, a korlátlan egoizmus szintjén nem 
lehetséges az általános akarat előállítása. Ehhez egy magasabb szintre kell lépni, a 
tagadás tagadásának új szintézise szintjére: az erkölcsi eszme reprezentálásának, az 
államnak a szintjére. 

Hegel államelméletében Rousseau érdemének tekinti, hogy nemcsak formája, ha-
nem tartalma szerint is magát a gondolatot, mégpedig az akaratot tette meg az ál-
lam filozófiai szintű vizsgálatának alapjává, a belső államjog elvévé. Levezetése azon-
ban olyan szerződéshez vezet, amelynek romboló, elfogadhatatlan következményei 
vannak. Idézzük Hegel Rousseau-kritikáját: „Ámde az akaratot csak az egyes akarat 
meghatározott formája értelmében veszi (mint később Fichte is), az általános aka-
ratot pedig nem mint a magán- és magáértvaló ésszerű mozzanatát fogja fel, hanem 
csak mint közös mozzanatot, amely ebből az egyes akaratból mint tudatos akaratból 

22  Hegel, 1971 (1820).
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ered. Ennélfogva az egyedek egyesülése az államban szerződéssé lesz, amely tehát 
az egyének önkényét, vélekedését és tetszésszerinti, kifejezett beleegyezését veszi 
alapul…”23, aminek aztán tekintélyt leromboló következményei lesznek. Ennek el-
kerüléséhez az egyes akarat elvével szemben olyan akarat állítandó, amely fogalmá-
ban észszerű, megalapozottan objektív akarat. Olyan akarat, amely az általánosság 
és az egyediség egymást átható egységében áll. Ehhez azonban az Államnak, mint 
eszmeinek – amely ennek empirikus és történeti változatait nem érinti – az ERKÖL-
CSISÉG (Sittlichkeit) rendjére, a család – a polgári társadalom – állam viszonyrend-
szerére kell épülnie. Továbbá az általános érdek, a különös érdek és a magánszemé-
lyek egyéni érdekei közötti közvetítési folyamatban keletkezhet az objektív akarat, „a 
magát akaratként megvalósító ész hatalma”… „Az állam magán- és magáértvalósága 
szerint (tehát legkifejlettebb formája szerint – a szerző) az erkölcsi egész, a szabad-
ság megvalósítása, s az ész abszolút célja az, hogy a szabadság valóságos legyen.”24

Hegel, eltérően Rousseau-tól, közvetlenül nem az egyéni akaratokból indul ki, 
mert annak kérdéseit még előbb, az elvont jog világában tárgyalja. Az egyéni akarat, 
ami szabad és az egyén szabadsága tevékenysége révén tárgyiasul a magántulajdo-
nában, ami mások elismerésével válik teljessé. Az elvont jogot pedig a moralitás 
kérdései (jó-rossz, jogellenes, bűn, bűntett, jogi kényszer stb.) követik. A közérdek 
– közakarat ezután, az erkölcsiség viszonyrendszerében tételeződik, tehát a család – 
polgári társadalom – állam hármasságában. Miért, hogyan jut el az erkölcsi eszmét 
megtestesítő államhoz? 

A kiinduló tézis a család, aminek tagadása, antitézise a polgári társadalom. A ta-
gadás tagadásával – a kettős tagadás mindig állítás – immáron magasabb szintre 
jutunk: az állam közöttük szintézist teremtő szintjéhez

A  család a részleges önzetlenség (altruizmus) területe, ahol a mások érdekében 
végzett tevékenység dominál, de korlátozottan, mert az egyén is számít, nemcsak 
a nemek és a nemzedékek közötti kölcsönösség, együttműködés a szükségletek ki-
elégítéséhez. Azonban itt áruviszonyok és közhatalmi szervező erő nélküli kapcso-
latokról van szó, kisközösségi, szolidáris viszonyokról.

A polgári társadalom az egyetemes önzés világa, a saját haszon és az előnyök maxi-
malizálásáé. Mindenki a saját céljait követi, az egoizmus uralkodik a magántulajdon 
világában, amely a személyi akarat külsővé válása, objektivációja is egyben. Felfogá-
sának eredete a klasszikus polgári közgazdákra, elsősorban Adam Smithre és David 
Ricardóra megy vissza. Kiemelkedő Hegel szükségletelmélete. Munkamegosztásra, 
tevékenységcserére, érintkezésre a szakadatlanul változó-bővülő anyagi, szellemi, 
lelki stb. szükségletek kielégítéséhez szükség van, és a munka módozatait közvetíte-
ni kell a piacon keresztül. Ámde ez a koordináció nem tökéletes, zavarok és romlás 
forrása, ezért kiegészítésre szorul. Miért?

23  Hegel, 1971, 263. o.
24  Hegel 1971, 265. o.
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Igaz, hogy ebben a rendszerben is a homo oeconomicus smithi–ricardói világa a 
gazdagság forrása: mégis tele ellentmondásokkal. A polgári társadalom megszabja a 
termelés folyamatának menetét, amelyben az egyén nem a szükségleteinek és ké-
pességeinek, hanem a tőkéjének megfelelő helyet foglal el. Mivel az általános gaz-
dagságban való részesedés lehetősége a tőkétől függ, ez a rendszer egyre nagyobb 
egyenlőtlenségeket szül. „Ha a polgári társadalom akadálytalanul működik, akkor 
ipara állandóan növekedőben van (…) nő a gazdagság felhalmozódása az egyik ol-
dalon, míg a másikon a különös munkák elszigetelődnek (és korlátozottságuk foly-
tán alárendelődnek az általános munkának), s ezzel nő a munkához kötött osztály 
függősége. A túl nagy gazdagság mellett sem elég gazdag a polgári társadalom ah-
hoz, hogy egyfelől véget vessen a túl nagy szegénységnek, másfelől a csőcselék ke-
letkezésének.” Ekként jellemzi Hegelt kiváló kutatója, Herbert Marcuse Az ész és 
forradalomban (Hegel politikai filozófiájáról).

A szükségleteket termelő és kielégítő polgári társadalom (societas civilis; société 
civile; bürgerliches Gesellschaft)25 sem önműködő, önszabályozó teljesség tehát, ezért 
kiegészítésre szorul: törvényekre, elvekre, szokásokra, intézményekre van szüksége 
(ez tulajdonképpen az erkölcsiség világa). Az emberi magatartások, kötelékek, tár-
sadalmi jelenségek kölcsönhatásaikban léteznek és fejlődnek: gazdaság, jog, vallás, 
erkölcs, állam ilyen értelemben a fejlődő népszellem (érthetjük: társadalom) konk-
retizációi. Ezzel Hegel túl is ment a polgári társadalom elemzésében a klasszikusok 
munkamegosztás elemzésein, és eljutott az újkor lényeges, döntő társadalomszerke-
zeti vonásának felismeréséig. Túl kell menni a „részterületek, részrendszerek” köl-
csönhatásának fontos elvén, mert az újkorban a polgári társadalom autonóm moz-
gásforma, elválik az államtól (eltérően a prekapitalista viszonyokétól). 

„A polgári társdalom olyan elkülönülés, amely félúton áll a család és az állam kö-
zött, bár a polgári társadalom kifejlődése később kezdődik (ti. az újkorban – Sz. P.) 
mint az állam fejlődése (amely ókori eredetű, mint korábban megmutatta a despotia 
és a polisz államformáinál – Sz. P.), mert maga az elkülönülés ténye már feltételezi 
az állam meglétét” – írja Hegel. Ekként a polgári társadalom különül el az államtól, 
válik ki a személyi és dologi függés összegubancolt helyzetéből, történetileg maga-
sabb fokra emelkedve.

A polgári társadalom és az állam strukturálisan elvált egymástól, de van kapcsolat 
közöttük, éspedig kétféle is: egyfelől, bizonyos értelemben a polgári társadalom kü-
lönös erői tesznek szert általánosságra az államban (tehát az előbbi erőviszonyai hat-

25  Fontos distinkció, hogy itt nem a mai társadalomtudományokban használt civil társadalom-
ról van szó. Ezt ugyanis a szociológiában és a politológiában úgy definiálják, mint ami nem piaci 
és nem közhatalmi, hanem ezeken túl fekvő jelentésű fogalom. A civil társadalmat azok alkotják, 
akiknek sem piaci, sem államhatalmi érdekérintettségük nincs, mentesek attól. A klasszikus fo-
galomban a polgári (a civil) a magántulajdonosi rendet, a piaci kapcsolatokat és az ezekkel össz-
hangban lévő erkölcsiséget jelentette, amely – mint látni fogjuk – átnyúlhat az államba is, ha saját 
különösségét általánosként tudja megszervezni, noha ezt Hegel bírálja. 
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nak az utóbbira), ami abban az értelemben elkerülendő, korlátozandó, ahogy  Rous-
seau a társulások „túlhatalmával” felvetette ezt a veszélyt, miközben ‒ mint jeleztük 
‒ közvetítésekre szükség van az általános, a különös és az egyéni érdekek között. 
Nincs kikapcsolva a különösség. Másfelől a polgári társadalom kiegészítésre szorul: 
külső, felette álló rendezőre, mert meg kell fékeznie a korlátlan egyéni önzés világát, 
meg kell fékeznie a „bestiát” (ami a tőke szimbóluma Hegelnél). Tehát az egyéni és 
különös érdekek elismerése mellett kell fenntartania a közérdeket, biztosítania az 
egész fennmaradását a széthúzó egyéni és különös érdekekkel szemben a tevékeny 
államnak. A magasabb elv (állam) ráépül az alacsonyabbakra (a családra és a pol-
gári társadalomra), de egyetemessé teszi az altruizmust, meghaladva a kiindulópont, 
a család korlátolt közösségiségét és a polgári társadalom önzését. A polgárok az ál-
lamban már nemcsak saját érdekeiket követik, hanem „az erkölcsi eszme megvaló-
sulásaként az állam” irányít, teremt új szintézist. A legteljesebb hegeli összegzésben, 
a 260. §-ban: „Az állam a konkrét szabadság valósága; a konkrét szabadság pedig 
abban áll, hogy a személyes egyediségnek és különös érdekeinek egyfelől megvan a 
teljes kifejlődése és jogának magáértvaló elismerése (a család és a polgári társadalom 
rendszerében), másfelől önmaguk által részint átmennek az általánosnak érdekébe, 
részint tudással és akarással elismerik az általánost, mégpedig saját szubsztanciális 
szellemüknek, s tevékenyek érte, mint végcéljukért. Ennek következtében sem az álta-
lános nem érvényes és nem teljesül a különös érdek, ennek tudása és akarása nélkül, 
sem pedig az egyének nem élnek mint magánszemélyek pusztán a különös érdekért, 
anélkül, hogy egyúttal az általánosban és az általánosért ne akarnának élni és e cé-
lért tudatosan cselekedni.”26 Az egyedi (E = egyéni, családi), a különös (K = polgári 
társadalom) és az általános (Á = Állam) meghatározottságok kölcsönhatásos közve-
títésében tehát fel kell emelkedni az általánoshoz, hogy aztán az túlsúlyos mozzanat-
ként hathasson vissza a közvetítés előző tagjaira. 

Sematizáltan ábrázolva a két közvetítést és az összfolyamatot, ezt így írhatjuk fel:

 I. E → K → Á
 ↓
II. E ← K ← Á

Az állam az igazi szabadság rendje, ahol a szabadság legfőbb jogához jut. (Á) Ezért 
az állam öncél (magán- és magáértvalóan észszerű képződmény – Hegel termino-

26  A 260. § Függelékében így fogalmaz: „Az új állam (értsd itt: újkori, modern – Sz. P.) lényege, 
hogy az általános legyen kapcsolatos a különösség teljes szabadságával és az egyének jólétével, 
hogy tehát a család és a polgári társadalom érdekének az állammá kell magát összefognia, hogy 
azonban a cél általánossága nem haladhat tovább a különösség saját tudása és akarása nélkül; a 
különösségnek meg kell tartania jogát. Az általánosnak tehát tevékenynek kell lennie, de a szub-
jektivitást másfelől egészen és elevenen ki kell fejtenie. Csak ha mind a két mozzanat a maga 
erejében fennáll, tekinthető az állam tagolt és valóban szervezett államnak” (Hegel, 1971, 271. o.).
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lógiájában), amelynek nincs szüksége másféle, hasznossági, eredményességi vagy 
egyéb igazolásra. Olyan kiegészítésre nem szoruló szféra, ahol a szabadság objektív 
és szubjektív feltételei megfelelnek egymásnak, s ami a modern polgári állam al-
kotmányos szervezetében és az ehhez „hozzárendelt” állampolgári tudatban válik 
valósággá.27

Hegel értékeléséhez hozzátartozik, hogy bármennyire is igaz, hogy minden tár-
sadalomban az egyének és csoportjaik közötti termelői és a más, egyéb természetű 
érdekviszonyokat közvetíteni szükséges ahhoz, hogy azok integrált egésszé, általá-
nos érdekké állhassanak össze, roppantul problematikus marad. Azért mert ezt a 
közvetítést tökéletesen érdekharmonizálóan és így idealizálóan fogja fel. A közve-
títés eredményeként az állam által erkölcsiségében és jogilag egyaránt oltalmazott 
általános, maradandó tőke pedig olyan örök észszerűséggé misztifikálódik, amely 
egyben a történelem betetőződése, vége. Meghaladhatatlan. Ez a szabad észszerűség 
maga! – nem is kissé vonatkoztatva el e viszonyrendszer elidegenedett és kizsákmá-
nyolással terhelt természetétől. Továbbá az ebben a rendszerben lejátszódó bérmun-
ka-tőke specifikus közvetítési folyamatában szerepet kapó, államilag intézménye-
sített, kényszerítő irányítási folyamatoktól – elemzi Mészáros István.28 A rendszer 
győz a dialektikus módszer felett, mint ezt Marx A hegeli jogfilozófia kritikájából 
című írásában (Marx 1957 /1843/) elsőként mutatta meg.

Hegel Államelméletében jogához jut a törvény előtti egyenlőség, a jogegyenlőség 
és a modern törvényhozói jog, a kodifikáció is. Ellenben bírálja a szerződéselméle-
teket és a hatalommegosztás tanát, és bár leírja a polgári individuumot és a magán-
tulajdon elismerésének alapján áll, de nem igazán individualista és versenyelvű. Az 
egyéni jogok, rendszerében, az állam alatt maradnak. Egyben Machiavelli mellett 
az államrezon (raison d’Etat) kiemelkedő teoretikusa. Ezekért – elsősorban a mai 
liberalizmus nézőpontjából – etatista gondolkodónak tekintik, miközben konzerva-
tív vonásai is vannak („a történelem vége”), és a dialektikus-közvetítések módszer-

27  Márkus, 1998. Az ÁLLAM 257. §: „Az állam az erkölcsi eszme valósága, ‒ az erkölcsi szel-
lem, mint a nyilvánvaló, önmagának világos, szubsztanciális akarat, amely magát gondolja és 
tudja, s végrehajtja azt, amit tud és amennyiben azt tudja. Az erkölcsben közvetlenül létezik, s az 
egyes ember öntudatában, tudásában és tevékenységében közvetve” (Hegel, 1971, 261. o.).

28  Mészáros 2008, 31‒54. o. Ha követve Mészárost, a Jogfilozófia mellett a Történetfilozófiát is 
bevonjuk a Hegel értékelésbe, akkor megmutatkozik, hogy a hegeli történelemfelfogás az első, 
amelyik az emberiség történelmét önteremtő folyamatként, s az egymással érintkezésben lévő 
nemzetek történelmét világtörténelemként fogta fel, noha ezt az eszme önfejlődésének objektív 
idealista misztifikációja formájában tette, s ezt lezárulni látta a polgári társadalom létrejöttével, 
amennyiben  az „általános, maradandó tőkét” Hegel olyan tökéletes közvetítési formának fogta fel 
az egyes individumok önző partikularitása és az elvont általánosság észszerűsége között, amely a 
történelem végét jelenti. Egy olyan állapotot, amelyben az eszme továbbhaladásának szükségsze-
rűsége a világ immanens végcéljához ér, s ezt a végcélt kell megvalósítania. Az észszerű belátása 
ennek a megtett útnak pedig végállomás: „megbékélés a valósággal”– írhattam másutt, összegző-
en Mészáros fontos Hegel értékeléséről, a „Beyond Capital”-t recenzálva.
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tanában előkészítője a marxi alapú kritikai társadalomelméleti gondolkodásnak, a 
modern szocializmusnak. Klasszikus. 

Láttuk, hogy Hegelnél a tőkeviszony erkölcsiség felőli korlátozása szükséges a köz 
érdekében ahhoz, hogy a kölcsönösen versenyben lévő felek ne semmisíthessék 
meg egymást, és a polgári társadalom viszonyainak újratermelhetőségét. Száz év-
vel később, az önszabályozó piacgazdaság termékeként létrejött nagy gazdasági vi-
lágválság minta-országában, az Egyesült Államokban a pragmatista jogszociológia 
vezéralakja, Roscoe Pound érdekelméleti alapon vizsgálta az ellentétek feloldásának 
lehetőségét. Az összhang megteremtését Hegelhez és Rousseau-hoz hasonlóan ő 
sem a szabad piactól várja, és nem is az erkölcsiség spirálisan kibomló hármas épít-
ményétől (állítás – tagadás – a tagadás tagadása) mint a német filozófus, hanem a 
jogrendtől. 

POUND PRAGMATIZMUSÁNAK MEGOLDÁSA:  
AZ ÉRDEKHARC ELISMERÉSE AUTORITÁSSAL

Pound eredeti alkotója a szociológiai jogelméleteknek, aki a XX. század elején-de-
rekán fejtette ki munkásságát, nem függetlenül a nagy válságra adott elméleti kihí-
vástól, amelyre politikailag a roosevelti New Deal volt a válasz. Ugyanis a szabadver-
senyes kapitalizmust felváltja annak monopolista szakasza, amely nemcsak a nagy 
szervezeteket teszi meg a korábban individuális vállalkozókra méretezett gazdaság 
új főszereplőjévé, hanem egyben válságba sodorta a szabadversenyes korszak jogi 
kodifikációját. Így új kihívások keletkeztek a gazdasági-társadalmi területeken, ki-
váltva a társadalmi ellenőrzés és a gazdaság állami szabályozásának, az intervencio-
nizmusnak a szükségletét, melynek egyik fontos eszköze éppen a megújult törvény-
hozás. Ebben az összefüggésben keletkezett „a jogász legyen a társadalom mérnöke” 
(social engineering) eszméje, amely a tradicionális common law jogfelfogás ellen is 
fellépett, amely szerint a jog megértéséhez nem kell jogon kívüli tényezőket kutat-
ni.29 Munkássága egészét témánk szempontjából most mégsem kell értékelnünk,30 
elég az abban jelentős szerepet játszó és az érdekkutató jogtudományhoz kapcsoló-
dó felfogását rekonstruálnunk.

A „Társadalomirányítás a jog útján” a XX. század szociologikus jogtudománya 
igényével lépett fel, és azon általunk is helyesnek tekintett előfeltevésből indult ki, 
hogy az ember szükségletkielégítő lényként él a politikailag szervezett társadalom-
ban, ahol az igények, szükségletek és a kielégítésükre rendelkezésre álló javak között 
feszültség van. A rendelkezésre álló készletek végesek ahhoz a szükségleti dinamiká-

29  Maczonkai 2005, 72‒73. o.
30  Megtettük ezt: Szigeti Péter – Takács Péter 2004, 65‒70. o., vagy lásd még Nagy Zsolt 2015, 

533‒536. o., vagy Kulcsár Kálmán 1976.
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hoz lépest, amely folytonos, diverzifikált, majdhogynem „végtelen”: e helyütt Marx-
szal szólva minden kielégített szükséglet új szükségletet szül.31 „Azért keletkezik 
konfliktus vagy verseny az érdekek között, mert az egyének, továbbá csoportjaik, 
társulásaik és társadalmaik, valamint az egyének és e csoportok, társulások és tár-
sadalmak egymással igényeik, vágyaik és kívánságaik kielégítésére törekedve ver-
senyben állnak.”32 Tehát nem a jog keletkezteti ezeket az érdekeket, megnevezve: az 
egyéni – csoport – közösségi (társulás) – társadalmi érdektípusokat. A jog feladata 
az, hogy egy igazságos rendet kialakítva szabályozzon egy olyan világban, ahol „so-
kan vagyunk emberek, de világ csak egy van, és így az emberek vágya szüntelenül 
ellentétbe kerül vagy egybeesik szomszédaiéval”. „Ha nem lehetséges az emberek 
összes igényeinek kielégítése, legalább a lehető legtöbb jusson mindenkinek. Erre 
gondolunk, amikor az igazságosságot a jog céljának nevezzük. Az igazságosságon 
nem egyéni erényt értünk, és nem is emberek közötti igazságos kapcsolatot. Az 
igazságosság: rend. Igazságosságon a kapcsolatok olyan rendezését, a magatartások 
olyan szabályozását értjük, amely lehetővé teszi, hogy a létfenntartási javakból, a 
dolgok birtoklására és a velük való cselekvésre irányuló emberi igények kielégítésének 
az eszközeiből a lehető legtöbb jusson mindenkinek a legkevesebb súrlódás és veszte-
ség árán.”33 Ezen szabályozási optimum megtalálása a jogrend feladata. Pragmatis-
ta, mert önértéknek tekinti, hogy a lehető legkevesebb veszteség mellett a legtöbb 
előnyt biztosíthassa a szabályozás az emberi-társadalmi konfliktusokban.34 A  jog-
rend nem konstituálja, „csak” regulálja az érdekeket, mégpedig egy sajátos elisme-
rési technikával. Az elismerés önálló mozzanattá tétele megbontja az érdekek és aka-
ratok közötti majdnem természetes egybeesést, amelyet Rousseau-nál láttunk, és 
mivel a közhatalmi elismerés akarati mozzanat, jogiasítja a közérdek természetét. 
A jog az érdekeket biztonságra törekvésük állapotában találja, csoportosítja és ki-
sebb vagy nagyobb részükben ismeri el azokat, azzal, ahogy saját, autoritás (autho-
rity) alapja révén joghatásokat fűz hozzájuk. A  jogi minőség-érvényesség elismerési 
alapon jön létre: ez egy autoritatív technika hozzárendelése az érdekek priorizálá-
sához, hierarchizálásához, és érvényesülésük hatókörének megvonásához. Olyasmi, 
ami megszabja a cselekvés megengedett, támogatott vagy tiltott mértékeit, esetkö-
reit. Azzal, ahogy meghatározza azt joghatást, amelyen belül az érdekeket egy auto-
ritatív technika szerint kialakított és alkalmazott bírósági (és igazgatási) eljárás során 

31  „Az első történelmi tett tehát e szükségletek kielégítésére szolgáló eszközök előállítása, ma-
gának az anyagi életnek a termelése… A második az, hogy maga a kielégített első szükséglet, 
a kielégítés cselekvése és a kielégítésnek már megszerzett szerszáma új szükséglethez vezet…” 
(Marx 1960, 29. o.).

32  Pound 1981, 308. o.
33  Pound 1981, 307. o. Kiemelés – Sz. P.
34  William Jamest idézi Pound: „Etikai értéke van annak, ami az emberi kiválóságot a legkeve-

sebb áldozattal a legnagyobb mértékben megvalósítja” (Pound 1981, 324. o.).
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jogtételekkel elismerik és érvényesítik.35 A  jogtételek kötelező ereje és a hatóságok 
ehhez egy megfelelő eljárásban alkalmazott legitim erőszak érvényesítő képessége 
érvényt tud szerezni az elismert érdekeknek, biztosítja azok joghatásait.

Tévedés volna a fentiek alapján a szerzőt az imperatív jogelmélet hívének tekinte-
nünk. Az elismerés és érvényesítés határait és mértékeit ugyanis etikai-természetjo-
gias értékmérők keresésével kötötte össze, s így jutott el az adott kor, adott civilizá-
ciójának jogi posztulátumaiig, értékmérőiig (melyeket itt nem kell bemutatnunk), 
amelyek az autoritást nem pusztán az impérium erejénél fogva, hanem meggyőző 
indokaik révén tartják fenn. Ezek segítségével a magánérdekek-csoportérdekek és 
az össztársadalmi érdekek igényérvényesítésének mértékeit meg lehet válaszolni, a 
törvényhozás, a hatósági jogalkalmazás vagy a bíráskodás szintjein, vagy éppen a 
jogtudomány jogfejlesztő eredményei révén.   

A jogrend feladata tehát az a szabályozás, amely nélkül hatékonyságvesztés állna 
elő, és amelynek célja a rend optimumának biztosítása az egyéni, a csoport- és az 
össztársadalmi érdekek ( ≈ közérdek) közötti feszültségek elrendezésében – éppen 
a szükségletek kielégítése érdekében. Elvileg ez az egész társadalmi rendszerre ki-
terjed Poundnál, szemben a közösségi döntések elméletével (Public choice), amely csak 
a közjavakra (public goods) és nem az érdekviszonyok egészére vonatkozóan keresi a 
közérdeket. Ezzel a magángazdaság olyan piaci integrációját tételezi, amely strukturá-
lisan intakt szféra maradhat az állami beavatkozástól.

Ez a (fel)tételezés pedig már kivezet az általános akaratot kereső filozófiai (Rous-
seau), az erkölcsi eszme felől rendelkező hegeli, és a szociológiai szemléletű (Po-
und), nemzetállami keretek között egyensúlyt kereső megoldásokból, és átvezet a 
közérdekképzés politikai mechanizmusát a piaci folyamatok analógiájára felépítő pa-
radigmához. Ezek közül kettőt veszünk szemügyre.

35  Pound 1981, 308. o. Kitekintés az autoritas fogalmára: az autoritás római jogi eredetű ha-
gyománya különbséget tett potestason (hivatalnoki hatalmon, ma: hatáskörökön) alapuló és a 
szenátorok auctoritason (tudáson és tapasztalaton) alapuló hatalma-befolyása között. C. Schmitt 
a pouvoir neutre államjogi tanában (1931) épített erre a fogalmi megkülönböztetésre. Azért, hogy 
a semleges államfőt megajándékozhassa az államélet folytonosságát és egységét hordozó tekin-
téllyel, amiből levezetve – horribile dictu – a birodalmi elnököt tette meg az alkotmány őrének! 
(Szemben Kelsen alkotmánybíróság koncepciójával Németországban.)

Modern és angolszász viszonyok között a törvények érvényességüket, kötelező erejüket abból 
merítik, hogy megalkotásuk folyamatát (demokratikus eljárás) a társadalom legitimnek tekinti, 
és elfogadja az arra épülő, delegált jogszolgáltatást. Az autoritásnak erkölcsi-szellemi és tapaszta-
lati motiváló-igazoló hatása mellett közhatalmi kényszer eleme is van, miknek következtében a 
tekintély kölcsönösen összefügg a polgároknak a jog követésére irányuló kötelezettségével. 

Igaz, az újabb angolszász analitikus jogelméletekben – eltérően Poundtól – az autoritás meg-
alapozását szívesen tolják át a gyakorlati filozófiák egy másik, a politikai filozófia területére, 
összefüggésbe hozva az engedelmesség-engedetlenség kérdéseivel. (Az autoritás-probléma: Bó-
dig‒Győrfi‒Szabó 2004, 271–457. o.) Ebben az elemzési mezőben elesnek a kontinentális hagyo-
mányban nagy szerepet játszó állam- és politikaelméleti kérdések, s helyükre lépnek a jogalkal-
mazás és az autoritás indoklás-elméleti megoldásai.
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A KÖZÉRDEKET MEGFORMÁLÓ POLITIKAI PIAC:  
ALAPTENDENCIÁK ÉS ÜTKÖZÉSEK

A  közérdeket megformáló politikai piac közgazdasági orientációjú felfogásokban 
nyilvánul meg, melyek közös ismérve, hogy a közérdekről a politikai piac dönt. Te-
hát piac-analógiás megoldásokat dolgoznak ki, amelyek politológiai szempontból a 
versengő elitek demokráciakoncepcióihoz vezetnek (ámbár utóbbi szélesebb kategó-
ria, és sokan ebből a táborból nem piac analógiás megoldásokra építenek (Friedrich, 
Sartori vagy Robert Dahl poliarchia demokrácia felfogásai például biztosan nem). 
Közös kiinduló alapjuk, hogy az egyénekből indulnak ki, de a pártverseny közvetíté-
sével: a közjavak piacát kell megteremteni, ahol a kereslet és a kínálat összetalálkozik. 
A keresleti oldalt a választói preferenciák, a kínálatit az egymással versengő pártpo-
litikai programok képviselik, amelyek az ott és akkor felmerülő közérdeket (közér-
dekeket) definiálják. A  reájuk leadott állampolgári szavazatok jelentik az egyesek 
és az közérdek között közvetítő általános egyenértékest. A politikai javak értékelése, 
elosztása, allokálása tehát a voksok általános egyenértékesén, a „szavazat-pénzen” 
múlik, amely elvileg minden érdeket, igényt, értékelést magában foglal, kvázi min-
denre átváltható. 

Hogy milyen ökonómiai felfogás a politikai piac alapja, ezt pedig kétfelé ágazódik 
el. Egyik felfogás atyamestere a kiváló J. A. Schumpeter és a schumpeteri tradíció, 
amely a természetes monopóliumra építi megoldásait, melyeket átvisz a politikai 
folyamatokra. Maga a kormányzás is egy természetes monopólium. A másik irány 
a rational choice-ra alapozva a neoklasszikus egyensúlyelméletből nő ki, a tiszta piaci 
verseny elgondolásából. A közérdek képzését a megbízó választók és a megbízott 
kormányzók közötti szerződésre telepíti. 

A  public choice theory (a közösségi választások elmélete) a közjavak biztosítá-
sának kérdéseivel foglalkozik, definiálja Ian McLean, a University College oxfordi 
tanára, akire ezen kiindulópontunknál támaszkodunk.36 Mik a közjavak? Minden 
olyan közjószág, amely nem versengő karakterű és/vagy senki sem kizárható fogyasz-
tásukból. Egy versengő piacon – például sok lesz a kocsi, és új vevők lépnek be, 
akkor az autók értéke csökkenni fog, sőt, még a korábbi vevők kocsijának értéke is 
lefelé mozdul, a kereslet-kínálat versenye következtében. Ezzel szemben a közjavak-
nál nincs kereslet korlát, ami árat befolyásoló tényező lehetne, mert fogyasztásukból 
senki sem kizárható. A  közjószág új fogyasztók belépésével sem veszít értékéből. 
„A tiszta levegő vagy a honvédelem nem kizárható közjavak abban az értelemben, 
hogy ha egyvalaki részesül belőlük, akkor mindenki más is részesül belőlük” (McLe-
an, 338). Eltérően a magánjószágok piacától, ahol ez majdnem teljesen kizárt, a köz-
jószágok esetében fellép a potyautas szindróma: „A közjószágot biztosítani fogják 
a hozzájárulásom nélkül is, vagy ha nem, akkor a hozzájárulásommal sem fogják 

36  Bogdanor 2001, 338‒339. o.
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biztosítani. A potyázásért senki sem fog tudni megbüntetni, hiszen senki sem tudja 
megtagadni tőlem a kérdéses közjószágot. Ebből kifolyólag érdekemben áll a po-
tyázás” – idézi szerzőnk Muellert, híres munkájából.37 Éppen ezért kizárólag a kor-
mányzatok tudják biztosítani a közjavakat. Nagy általánosságban pedig a közösségi 
választások elmélete azt vizsgálja, hogy a szavazók, pártok, pressure groupok miként 
hozzák létre, illetőleg befolyásolják a közjavak letéteményesét, a kormányzatot. Egy 
kormányzat felállását, hatalomra jutását az ún. mediánszavazó modellel magyarázza 
a public choice theory – amire még visszatérünk. A befolyásolásnál kétféle törekvést 
elemez Olson (1997), aki a gazdasági hanyatlásra a közösségi választások alapján 
kíván magyarázatot adni: 

A)  Mindig meg fognak jelenni olyan érdekcsoportok egy kormányzat körül, 
amelyek azt várják, hogy az nem kizárható javakat biztosítson, amelyek fo-
gyasztóik számára előnyösek, de a társdalom egésze számára hátrányosak 
(például: szubvenciók az érintett támogatottaknak, vagy ingyenes utazás egy 
meghatározott kör, mondjuk a nyugdíjasok számára, a közösségi szolgáltatók 
járművein, akik potyautasoknak is tekinthetők). 

B)  Olyan érdekcsoportok azonban nem keletkeznek, nem jelennek meg, ame-
lyek a mindenki számára rendelkezésre álló, nem kizárható javakat követel-
nének, mert hiszen ez felesleges törekvés volna (például békét békeidőben 
vagy tiszta levegőt normális feltételek között).

Persze mindkét esetkör tovább problematizálható, de megmutatja a közjavak fe-
letti döntések jelentőségét, amelyek sok-sok szervezet, sokoldalú, kumulatív meg-
határozottsága  eredményez. Krízisjelenségek, egyensúlyhiányok arra vezethetőek 
vissza a modern gazdaságban és politikában, hogy az institucionális kapcsolatok 
nem megfelelően egyeztetettek, koordináltak. Olson szerint a jóléti állam idején a 
szakszervezetek, napjainkban pedig a TNC-k szövetségei, lobbijai jutottak olyan 
túlhatalomhoz, amely felborította az intézményes kapcsolatok egyensúlyát és ezzel 
a közérdek érvényesülését. Ma, egy közmegegyezésnek megfelelő társadalom szigo-
rú trösztellenes törvényeket kellene, hogy életbe léptessen, mindenfajta kartellel és 
hallgatólagos egyezségeikkel szemben, amelyek a kompetitív szint feletti árak (vagy 
munkabérek) megszerzésére használják fel befolyásukat. Megoldást csak az kínál, ha 
az institucionális kapcsolatok (újra)szabályozása biztosítaná, hogy a kormányzati 
politika ellenőrzést gyakoroljon a gazdaság túlhatalommal rendelkező szereplői fe-
lett. Olson egyensúlyt kereső pozíciója éles ellentétben áll a kormányzást természe-
tes monopóliumként kezelő elgondolással.38 

37  Mueller 1979, 1. o.
38  Ugyanakkor a tiszta piacon modellezett felfogása eltér a neoinstitucionalizmustól is. Általá-

nosságban azt mondhatom, hogy a piaci kudarcok közgazdasági témája hívta életre a neoinstitu-
cionalizmus szempontrendszerét. Nem fogadták el „a tökéletes piac, tökéletlen állam” tankönyvi 
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Kurzivált tézisünkkel azt emeltük ki, hogy a public choice elméletnél a neoklasz-
szikus egyensúlyelmélet, a tiszta piaci verseny tekinthető a legjobb allokátornak. 
Azért, mert „A piac egy optimális társadalomszervezési mód, amelynek meghatá-
rozó eleme rendszerint a verseny, egyéni szinten pedig az önérdeket követő racio-
nális viselkedés és a szabad választás. A verseny folyamatosan a legmagasabb haté-
konyságra és a »fogyasztók« igényeinek maximális kielégítésére sarkall, ilyenként 
ideális a fogyasztóknak, sőt, végső soron mindenkinek, hiszen az erőforrások op-
timális felhasználását is biztosítja. A piac így a termelés, a fogyasztás és az elosztás 
területén is a legjobb megoldást nyújtja. Az állam ezzel szemben alacsony hatékony-
ságú, pazarló, a fogyasztói igényeket nem veszi figyelembe” – írja le találóan ezt a 
pozíciót Gajduschek.39 Amikor a piaci verseny a gazdasági-társadalmi életben nem 
érvényesül (krízis) vagy érvényesülhet, s ilyenek a közjavak is (public goods), ak-
kor az intézményes kapcsolatok milyensége lép előtérbe, válik meghatározóvá. Tehát 
a piaci koordináció és integráció, az erős, kiegyenlített verseny a társadalmi-gazda-
sági hatékonyság referenciája – a neoklasszikus egyensúlyelmélethez kapcsolódva. 
(Ellentétben az evolucionista közgazdaságtannal, a schumpeteri tradícióval, vagy a 
developemental state álláspontjaival, amelyek nem idealizálják a tökéletesnek mon-
dott, tiszta piaci versenyt). 

A Public Choice elmélet – legalábbis fő vonalában – erőteljesen kapcsolódik a 
közszféra új modelljének, a New Public Managementnek (NPM) a kidolgozásához. 
Éles bürokráciakritikájuk a közszolgáltatásokat ellátó bürokráciákat az értelmes ön-
zés jegyében írja le. Olyan élősdi képződményeknek, melyek a bürokráciai céljait, 
növekedési önérdekét követik,  hátterükben a politikai hatalommal, és nem a haté-
kony közfeladat ellátást. A bürocél könnyen államcéllá válhat. Ezért a versenyezte-
tést kell a közfeladat-ellátás megszervezésének középpontjába helyezni. A közösségi 
feladatokat ellátó intézményeket a neoliberális felfogásnak megfelelő NPM-keretbe 
értelmezik, ahol a piaci verseny a legmagasabb rendű szervező erő. Ezt kell tehát 
minél nagyobb mértékben, minél több területre-problémára átvinni – a karcsúsítás 
(downsizing), az kiszervezés (outsourcing), a Private Public Partnership, a szabá-
lyozási ügynökségek eszközrendszerével, menedzseri szemlélettel („Run like a bu-
siness” – tekintsd úgy, mintha üzlet volna.40 Így a közigazgatásra és a politikára, a 
vállalkozás alapú kormányzásra is: „a politikai piac olyan hely, ahol szavazatokat 
állami beavatkozási ígéretekre cserélnek” (Jean-Jacques Rose). Messzire vezetne, ha 
a mikoroökonómiai-menedzseri versenyeztetés elveinek, módszereinek a közigaz-
gatási feladatellátásra gyakorolt tényleges hatása felé mennénk tovább.41

meséjét. Mindkettőt érhetik és érik ugyanis kudarcok. Ez a felfogás az intézményes koordináció 
szerepét hivatott kifejezni a gazdasági és a politikai instanciák (szervezetek, hatóságok) között, 
amit térségünkben, a neoliberalizmus térnyerése következtében, igencsak elhanyagoltak. 

39  Gajduschek 2010, 125‒126. o.
40  A jelszó alapos és meggyőző ideológiakritikáját adja: Gajduschek 2010, 125‒148. o.
41  Dardot‒Laval 2013, 373‒384. o.
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Térjünk vissza tehát a kormányzatok keletkezése – már feltett kérdésének – meg-
válaszolására a public choice theoryban. A kormányzatok megbízása a tiszta poli-
tikai verseny következtében állítható elő, hiszen az egyéni érdeket szem előtt tartó 
értelmes önzés – amely jól informált és kompetens állampolgárokat feltételez – alap-
ján végbemenő racionális döntések (rationel choice) és versenyeztetésük biztosítja a 
kormányzat optimális kiválasztását, ahogy a neoklasszikus elméletekben a gazda-
ságban is a tiszta piaci verseny az áruk (termékek), szolgáltatások, erőforrások leg-
jobb allokátora. Ha pedig ez így van, akkor az a kérdés, hogyan lehet a legtöbb sza-
vazatot elnyerni a kormányzati felhatalmazáshoz. A választ a választói magatartást 
mediánszavazó modellel megadó magyarázat adja: mindig (legtöbbször) a közép 
definiálja, hogy milyen szolgáltatásokat vár el, melyek a domináns preferenciák az 
össz-választói közösségen belül. A közérdek ebben a felfogásban – legalábbis rész-
legesen – kötött mandátumként alakul ki, melyet a kormányzatnak képviselnie kell, 
hiszen az ettől, a domináns igényektől való megbízotti eltérést a választók büntetik. 
Azaz eltérés esetén nem középre szavaznának. Itt a választók esetében feltételezik a 
tökéletes informáltságot, amely pedig aligha áll fenn. A. Downs (1957), az irányzat 
klasszikusa – az általunk megbízás nélküli ügyvitelnek nevezett problematikára42 – 

42  Rousseau-hoz kapcsolódva látható:  képviseleti demokrácia megbízásos megoldásában 
problematikus, hogy az előre nem látható esetekben, melyekre a megbízó nem adott megbízást, 
mi a teendő. Jogilag nézve ilyenkor a megbízást a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kell 
bonyolítania a hatalomnak: megbízói, a polgárok feltehető akarata és érdekei szerint kell eljárnia. 
Nem ilyen egyszerű a kérdés politikailag. A megbízó-megbízott viszonyban egy körülhatárolt jogi 
helyzet áll fenn. (Gondoljunk csak az orvossal vagy az ügyvédünkkel kötött megbízásra: megha-
tározott feladat [vagy feladatok] ellátására bízzuk meg, hogy a maximális gondossággal eljárva 
érvényesítse érdekeinket, vigye peres ügyünket, vagy gyógyítson.) A politika világa nem ilyen, 
nem egyszerűen körülhatárolható ügyekből áll. A szakadatlan változásban lévő, újratermelődő, 
alternatív szerkezetű valóságra vonatkoznak a hatalom döntései. Ebben az értelemben: hatalom 
= döntés, s a döntéshozók az előre nem látható és változó problémák következtében akár teljesen 
függetlenedhetnek megbízóiktól. 

A közvetlen demokrácia elégedetlen egyrészről a fenti helyzet esetlegességével, másrészről pe-
dig azzal, hogy a közhatalmat – ha az függetlenedik a társadalomtól – akkor nem lehet ellenőriz-
ni. Ezért dolgozta ki a szerződésnek azt a formáját, ahol a nép önszerződése, önmagával történő 
szerződése hozza létre a szuverént, az államot. A szerződés a nép társulása, következésképpen a 
kormány olyan mértékben felelős a szerződésben foglalt általános akarat megtartásáért, hogy 
megsértése esetén tagjai visszahívhatóak. A mandátum tehát nem kötetlen, hanem kötött és a 
megbízottak visszahívhatóak, amennyiben eltérnek a szerződés tartalmától. A népszuverenitásnak 
ez a felfogása a közvetlen demokrácia elvét preferálja. Lehet azonban észszerű megoldásokat ki-
dolgozni a képviselet és a közvetlen demokrácia elvei között.

A visszahívhatóság elvét kisközösségi viszonyok között lehet jól alkalmazni, ahol ismerik egy-
mást a közösség tagjai, tapasztalataik számosak. A nemzeti társadalmak makroviszonyai eseté-
ben azonban csak korlátozott érvénnyel. Túlhajtani semmiképpen sem lehet, mert társadalmakat 
kormányozni képviselet nélkül, csak közvetlen részvétellel, döntéshozatallal lehetetlen. Ellenben 
összeegyeztethető a kormányozhatóság értékével az, ha megszorító feltételekkel, korlátozottan 
rendelnek hozzá eljárást a képviselők visszahívhatóságához. (Tilos választások előtt és után egy 
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még a bevallottan hiányos informáltság esetkörére is kiterjeszti az egyensúlyt kereső 
magyarázatot.43

Nézzük most már a piac analógiával dolgozó, de nem a neoklasszikus egyensúly-
elméletre építő, Schumpetertől származó megoldást. Egyik első, klasszikus értékű 
munkájában, A gazdasági fejlődés elméletében Schumpeter már kifejtette innováció 
elmélete alapgondolatát, amely aztán később a politikára is átvihetővé vált, mégpedig 
a Kapitalizmus, szocializmus és demokrácia (1943) című híres könyvében.44 A vál-
lalkozói profitról szóló vizsgálódásai közepette állapította meg, hogy az igazi gaz-
dasági alanyok azok a vállalkozók, akik profitot teremtenek. Mit is tettek? – teszi fel 
a kérdést példaszerű fejtegetései nyomán: „Nem halmoztak fel semmilyen jószág-
fajtát, nem hoztak létre semmilyen eredeti termelési eszközt, csupán a megfelelő 
termelési eszközöket alkalmazták más módon, célszerűbben, előnyösebben. »Új 
kombinációkat valósítottak meg«, vállalkozóként léptek el. Profitjuk pedig, tehát az 
a többlet, amellyel semmiféle kötelezettség nem áll szemben, vállalkozói profit.”45 
Itt az alkalmazásé a fő szerep, amelyet akarattal és tettel hoz létre a vállalkozó, az-
zal a céllal, hogy a terméket a legkisebb költséggel állítsa elő, azaz a termékek régi 
ára és a termelési tényezők átrendezésével előállított új költség között jelentős legyen 
az eltérés. Azonban az üzemszervezési, a kereskedelmi vagy a termelési tényező-
ket célszerűbben, jobban kihasználó – nevezzük nevén – innováció is lemásolható. 
Követhetik, követni fogják mások is, előbb szórványosan, aztán tömegesen, így el-
tűnik-eltűnhet a költségek feletti többlet, amikor az új kombinációt megvalósító 
innováció a gazdasági körfolyamat bevett részévé válik. A profit apadni kezd a kon-
kurencia fellépése és elterjedése, tehát a növekvő kínálat nyomán. Így a vásárlók 
le tudják szorítani az eladói árakat, és ezáltal csak minimális profit képződhetne. 
Paradoxon, de igaz: egy tökéletesen szabad piacon ellehetetlenülne a végtelen tőke-
felhalmozás46 – jellemzi ezt a helyzetet Wallerstein.47 Mindaddig azonban, amíg az 
innováció utánzása és a verseny nyomása nem éri utol az innovációt bevezető vál-
lalkozót, nemcsak profitra, hanem extraprofitra tehet szert. Ennek a helyzetnek a 
fenntartása legelőnyösebben az oligopolisztikus piac esetében járható, amely a ver-

éven belül; megfelelő mennyiségű választópolgári kezdeményezés áll mögötte; egyidejűleg nem 
bojkottálható a törvényhozó hatalom munkája az ilyen eljárásokkal.)

43  Körösényi 2012, 21. o.
44  Schumpeter 1980 (1912).
45  Schumpeter 1980, 186. o.
46  A tökéletes szabad piacnak három együttes feltétele van: a) minden termelési tényező sza-

badon, akadálymentesen mozog; b) nagytömegű eladó és nagytömegű vásárló áll egymással 
szemben; c) minden szereplő (eladó-vevő) tökéletes információval rendelkezik a termelési költ-
ségekről, az áru vagy a szolgáltatás használati értékéről, tulajdonságairól. A neoklasszikusokkal 
szemben éppen ezen feltételek egynémelyikének vagy együttesének hiányát állapítják meg az 
evolucionista vagy a marxista közgazdászok (vagy az NPM [New Public Management] új közme-
nedzsment felfogás kritikái). 

47  Wallerstein 2006, 46. o.
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seny hiány és a szabad piac közötti tartományban alakul ki, illetve alakítható ki. 
Egy bizonyos mértéken felül ugyanis már nem igaz, hogy a minél erősebb verseny 
növelné a piaci hatékonyságot.

1. ábra • A verseny erőssége és a piac hatékonysága közti viszony (ahol a kompetitivitást a vízszintes 
koordináta, a piac hatékonyságát (vagy a politikai jóléti függvényt) függőleges koordináta ábrázolja,48 
saját kiegészítéseimmel.

Bár a politika piaci analógiájának megvannak a maga korlátai, a fejlődést, a politikai 
innovációt, tehát a minőségi változást azonban ez az irányzat az oligopolista verseny 
tartományához köti.

Mielőtt rátérünk a politikai innováció előnyeinek és problémáinak taglalására, 
érdemes röviden felidéznünk Wallerstein magyarázatát49 arról, hogy a mai viszo-
nyok között miként lehet bizonyos mértékű monopolhelyzetet állami intervencióval 
fenntartani. Szerinte tökéletes monopolhelyzet fenntartására az állam sem képes, 
azonban a kvázi-monopóliumok kikényszerítésére igen. Alapvető ebben a szabadal-
mak rendszere, amellyel a találmányok felhasználási jogait levédik mások elől. Az 
ilyen módon védett termelés sem jelent abszolút védettséget, még a high-tech ese-
tében sem, mert más, alternatív módokon is kikísérletezhetnek eredményes meg-
oldásokat. Kvázi monopólium, oligopólium azonban elérhető, és tartós extra-profitot 
hozhat, hasonlóképpen a protekcionista politikákhoz vagy az állami szubvenciókhoz 
és adókedvezményekhez, amelyekkel sokáig magas profitrátát tarthatnak fenn. „Az 
államok oly sokféleképpen és kiterjedten avatkoznak be a virtuális piac (értsd: világ-
gazdasági érintkezés – Sz. P.) szférájába, hogy az állam tevékenysége az ár- és profit-
szint egyik alapvető meghatározójává válik. Ezen intervenciók nélkül a kapitalista 

48  Körösényi 2012, 12. o.
49  Wallerstein 2006, 46‒50. o.

(–) nincs verseny (0) oligopolista verseny: (+) tökéletes verseny: Kompetivitás 
  magas profit;  átlagos profit; Gazdaság
  a kormányzás természetes  Public Choice Politika síkja
  monopólium (innovatív)

(függőleges koordináta)
↓

← (vízszintes koordináta)
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rendszer nem prosperálhatna, így túlélni sem lenne képes”50 – mutatja meg a mai 
állam össztőkés szerepét, amellyel, tehetjük hozzá, az újratermelési és felhalmozási 
folyamat általános érdekét képviseli, mintegy a tőkés állam rendeltetését betöltve. 
Az államnak ezen rendeltetését, sokrétű funkcióinak gyakorlásán keresztül kell el-
látnia. Ha elfogadják a bérmunka – tőke elválasztottságára, a termelés személyi és 
tárgyi feltételeinek elválasztottságára és piaci összekapcsolására épülő újratermelési 
és felhalmozási folyamatot, akkor a folyamat szakadatlan lejátszódása feltételeinek 
fenntartását közérdeknek tekinthetik.  Eközben a polgári társadalom uralkodó osz-
tálya, a polgárság különössége – érdekei, értékrendje, világ- és történelem felfogása 
–  tesz szert az általánosság rangjára, hegemóniára. Ennyiben a hegeli maradandó 
tőkéhez érkeztünk vissza. Jelentős és jó példával igazolva későbbi tézisünket, hogy 
az osztálynak mint az egyik kollektív identitással rendelkező képződménynek spe-
cifikus érdekei vannak.

Wallerstein magyarázata értékes hozzájárulás a probléma közgazdasági termé-
szetének jellemzéséhez, és az állami intervencionizmus világunkat majdnem száz 
esztendeje (szimptomatikusan: 1929 után) jellemző szerepének bemutatásához. 
Schumpeter tőle eltérően, döntően nem a mesterséges, hanem a természetes mono-
póliumra épít. Két okból. Egyfelől magát a kormányzást is természetes monopólium-
nak tekinti, hiszen egyszerre mindig csak egy kormány van hatalmon, és csak egy 
jogrend érvényes. Másfelől pedig azért, mert a kormányzati pozíció megszerzésé-
ért folyó küzdelem optimális szabályozójának is az oligopolisztikus versenyt tekinti. 
(A fentebbi ábra középső mezejét.) A gazdasági fejlődés minőségi – és nem pusztán 
mennyiségi – hordozója nem lehet az egyensúlyi helyzeteket újratermelő piaci ver-
seny, mert ebben a változások külső, exogén tényezők hatására (például a fogyasztók 
között már létező kereslet növelésére vagy a meglévő igények kielégítéséhez történő 
alkalmazkodás révén, új termék kínálata nélkül) léphetnek csak fel. Az egyensúlyi 
állapot nem kedvez a minőségi változásnak, a fejlődés igazi hordozójának, amely 
endogén módon tőr utat magának, innovációval51 vagy a közjóra vonatkozó innova-
tív politikai elgondolással. Ahogyan nála az oligopóliumok és a kartellek nem a piac 
fogyatékosságai a tőkés gazdaságban – mint láttuk, Olson nem osztja a jelenségnek 
ezt az értékelését – azonképpen az optimális kormányzásnak is az oligopolisztikus 

50  Wallerstein 2006, 48. o.
51  Körösényi két plasztikus innováció meghatározást idéz Schumpetertől: „A termelési függ-

vény olyan megváltoztatása, amely nem bontható szét végtelenül kicsiny, apró lépésekre. Akár-
hány postakocsit kötünk össze, sosem lesz belőle vonat.” Vagy: „Amit mi, a hétköznapi nyelvben 
gazdasági fejlődésnek nevezünk, az lényegében nem jelent mást, mint a termelési erőforrások 
olyan módon történő használatba vételét, amit még addig sosem próbáltak, miközben kivonják 
őket a korábbi használati módból” (Körösényi 2012, 10. o.). Amihez hozzá kell tennünk: az új, ha 
valóban új, tényleg nem visszavezethető a régire. Ez az érv mégsem zárja ki, hogy a mennyiségi 
felhalmozódás – amennyiben eléri a kritikus tömeget – minőségi ugrásba csapjon át. (Gondol-
junk például a méretarányosság javulásának konzekvenciáira a mikroprocesszorok gyártásában.)
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– tehát az elitek közötti korlátozott verseny52 felel meg legjobban. Ebben a politikai 
vállalkozó újíthat, nincs kötve meghatalmazó mandátumhoz, a politika belső, endo-
gén természete szerint kap szabad felhatalmazást a közérdek szakadatlan értelmezésé-
re és átértelmezésére. Előre nem lehet megmondani mi a közérdek, ami csak menet 
közben, a választáshoz képest ex post derül és derülhet ki, kedvezve a hosszú távú 
távlatos reformoknak, politikai innovációknak. 

Ugyanakkor Schumpeter is számolt a piaci analógia korlátaival. A legfontosab-
bakat kiemelve: 1. a politikai piacnak nincs állandó működése, csak a választások 
alkalmával működik, ezért a „termékeknek” itt nincs használati érték felőli folya-
matos ellenőrzése, falszifikációja. 2. Az elit formálja a közéleti-politikai tematikákat, 
képes az ügyek manipulálására (pont úgy, ahogyan a kereskedelmi reklám is befo-
lyásolja a fogyasztói preferenciákat és hajlandóságot). Ezért erős a lehetősége annak, 
hogy a politikusok ne kifejezzék (reprezentálják), hanem előállítsák az ún. népaka-
ratot. 3. A közpolitikát a politikai elit alakítja, ami fölött nincs állampolgári kontroll. 
A pártok versenye – eltérően a látszattól – csak a vezetés elfogadtatása. (Pusztán 
alkotmányjogi legitimáció – mondhatjuk). 4. Mivel a „politikai piac nemcsak szük-
ségszerűen korlátozott és monopolisztikus, de a verseny minőségének a leromlása/
hanyatlása még inkább átformálhatja a kormányzat természetét, autokratikussá téve 
azt a demokratikus módszer alkalmazása ellenére”.53

Végül, továbbfejlesztett változata is létrejött a schumpeteri alapgondolatnak.54 
A kormányzati hatalom megszerzése korlátozott, elitek közötti oligopolisztikus ver-
seny, amelynek nyertese egy előre meghatározott időszakra nyer monopóliumot. Mű-
ködtetése a természetes monopólium árverési piacához hasonló, mert legtöbb sza-
vazatot kapó (legnagyobb licencdíjat fizető) szerzi meg egy periódusra a kormányzás 
bérletét, használati jogát. Itt már nincs verseny, akik a kormányhatalmat működtetik, 
monopol-jószágot szereznek, szabad felhatalmazást a közjavak elosztására, hasznosítá-
sára. Ahogy az árverésen, úgy a politikai árverésen sem kötelezi a nyertest ajánlata, 
szabadon sáfárkodik a reá bízott kormányzati hatalommal. A választók által leadott 
(többségi) szavazat a legmagasabb licencdíjat és egyben a vezetés elfogadását jelenti. 
Nem megbízást, hanem a kormányzás mint monopoljószág használatának átruházá-

52  Korlátozott ez a verseny, mert drága a belépés: sok költséggel jár a választásokon indulás, a 
médiából való részesedés-befolyásolás, a szervezet fenntartás. Továbbá a parlamenti erők kifelé 
„rúgnak”, nem engedik megfelelő esélyekhez, szerepléshez jutni a (parlamenten) kint lévőket. 
A politikai elit igazán nem nyitott.

53  Körösényi 2012, 12‒14. o. Szép példája ennek, hogy a szabályoknak azon átírása, amely a 
domináns pártrendszerrel az alkotmányozó hatalom megszerzését hozta, 2010 után teret nyitott 
és intézményesítette az autokratikus kormányzást Magyarországon. A  győztes elit a szabályok 
átírását politikai innovációként értelmezte: az Alaptörvény megalkotásától, a választási rendszer 
átírásán át a közérdekű adatokra vonatkozó korlátozások új területekre történő és nagymérvű 
kiterjesztéséig. Amivel sokak számára láthatatlanná és ellenőrizetlenné tehetőek nem kívánatos 
kormányzati döntések.

54  Például Tullock 1965; Wohlgemuth 2000.
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sát. „Monarchikus” szuverenitáshoz vezető hatalomátruházást, mint egykor Hobbes-
nál. Az elit biankócsekket kap, hogy kiválaszthassa a közérdek követendő útját. 

Innentől kezdve a közérdek meghatározása a hatalom birtokosainak előnye, defini-
álhatunk – mutatis mutandis – a skandináv realistákkal szólva. Márpedig nagy előny, 
ha figyelembe vesszük, hogy az állami redisztribúciós hatalom mekkora jelentőségre 
tett szert az elmúlt száz évben, a fejlett országokban. Az EU-ban az elsődleges jövede-
lemtulajdonosoktól elvont értéktömeg 45‒47% körül ingadozik, az USA-ban kisebb 
(32‒35%), de jelentős, amit tehát nem a piaci kapcsolatok, hanem a politikailag-admi-
nisztratíve szabályozott folyamatok keretében osztanak el. Hogy milyen célok és preferen-
ciák jegyében, az pedig nagymértékben ideológiailag vezérelt. Egészen eltérő prioritások 
jegyében történik az újraelosztás egy neokeynesiánus, jóléti állami szabályozás vagy 
pedig a monetáris ellenforradalmon és kínálati gazdaságtani doktrínákon, ideológiai 
orientáción alapuló esetben. Az ideológiai-doktrinális befolyásoltság ugyanis egy au-
tentikusnak (igazságosnak) tekintett rendről alkotott felfogás révén jelöli ki a közérdek 
meghatározásának ilyen-olyan tevékenységi területeken történő útjait. 

A  globális kapitalizmus globális gazdaságában pedig éppen az az új, ahogyan 
az óriás magáncég szereplők kibújnak a nemzetállamok és a regionális integráci-
ók adóztató hatalma alól. Nemcsak az adóparadicsomokról, off-shore területek-
ről van már szó, ahol a vállalati nyereségadó 12% alatt marad, vagy arról, ahogy 
a transznacionális tőkés társaságok adókedvezményeket, mesterséges monopóliu-
mokat tudnak ráerőltetni a befogadó országokra (a „kedvező üzleti klíma” ideoló-
giája jegyében), hanem egy egész feltörekvő és óriási bevételeket realizáló ágazat, a 
digitális gazdaság tudja kivonni magát a közteherviselés alól, mégpedig az internet 
szabadsága jegyében. A Big Data hatalma ugyanakkor a fogyasztói és állampolgári 
tudat manipulációjában is soha meg nem élt „hatékonyságot” tud felmutatni. Utalva 
néhány jelentős fejleményre, mégsem kezdünk új dolgozatba. Megtette ezt Forgács 
Imre (2015 és 2016), aki sikeresen eredt az eltűnő munka, a Big Data és a pénztőke 
összefüggéseinek nyomába.

KONKLÚZIÓK
A közérdek szubsztantív  fajtái: 1. magánjogi, partikuláris-konfliktusrendező;  
2. empirikus közérdek; 3. generikus közérdek; 4. specifikus közérdekek: a kollektív 
identitás fennmaradása és/vagy fejlesztése

Hosszú utat tettünk meg, amíg eljutottunk az egyéni és különös érdekek akarati 
képviseletétől és közvetítésétől addig, ahol a közérdek meghatározását szabadon 
gyakorolhatják azok, akikre a polgárok átruházták a közhatalom gyakorlását. Kér-
déses, nem mondhatunk-e búcsút a demokrácia hagyományos, népuralom (többség) 
fogalma kemény magvának, ha a versengő elitek közötti árverés cirkulációjára bízzák 
a mindenkori közérdek menet közbeni meghatározását? 
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Jogászilag nézve ez annyit tesz, hogy a közérdeknek nyilvánított akaratot a min-
denkori főhatalom definiálja, normatív erővel. Ez már vizsgálódásaink elején is ki-
derült: ez volt a formális megközelítés, amelyhez utolsó paradigmánkkal visszaju-
tottunk. Tud-e a jogelmélet ennél többet, mást, vagy csak a megtett úttal lettünk 
gazdagabbak? (Szellemileg utóbbi sem kevés.) Ha itt megállunk, akkor megmarad-
hatunk az elemzett tiszta elméleti álláspontoknál. Ugyanakkor elemzéseink nyomán 
– elhagyva most már az elméleti építkezés elsődleges közegét – eljuthatunk a közér-
dek természetére vonatkozó néhány olyan szubsztantív konklúzióig, összefoglalásig, 
amelyek rámutatnak a formális közérdek-meghatározások mögötti változatokra.

I. Magánérdekek konfliktusainak feloldása is orientálódhat – közvetve – a közér-
deken, amelyet egy történelmileg meghatározott mérce definiál, akár a „Salus 
rei publicae” kommutatív, akár egy más korszak disztributív közjó (igazságos-
ság) felfogása szerint. Itt a különböző magán- és partikuláris érdekek ütkö-
zése feloldásának, összehangolásának módja a közérdekre hivatkozás. Ebben 
a roppant kiterjedésű esetkörben a közjó valamely vélelmezett, történelmileg 
„ott és akkor” érvényesnek tekintett mércéje a feloldás közvetett eszköze, melyet 
az ütköző érdekek különböző mértékben történő elismerésével végez el a jogrend 
– fogalmazhatjuk meg Deli monográfiája és Poundnak az érdekharmonizáci-
óra, optimalizálásra vonatkozó koncepciója alapján. 

II. Kidolgozott az empirikus közérdek fogalma is,55 amelynek szubsztantív ellen-
őrzése a Pareto optimum alapján végezhető el. (Tehát e közérdek különbség 
tevés nélkül közvetlenül érintheti egy közösség bármely tagját, ha egy törvény 
vagy intézkedés hatására legalább egy személy helyzete javul, anélkül hogy bár-
ki másé rosszabbodna). Javító, jutalmazó közérdekről van itt szó tehát.

III. Az empirikus közérdek ellentéte a generikus közérdek általunk kidolgozott 
típusa, ahol veszteség, kár megelőzése végett kell bizonyos magatartásokat, tö-
rekvéseket tiltani. Mintegy a Pareto-elv megfordítása alkalmas az ilyen jog-
forrási rendelkezések, döntések tartalmi ellenőrzésére. (Tehát „senki rosszabb 
helyzetbe ne kerüljön azáltal, hogy akárcsak egyvalaki jogellenesen előnyre 
tehessen szert” – ennek kell lennie a tiltó norma lét-okának, vagy ez lehet 
szubsztantív jellemzője a pozitív jogi rendelkezésnek.) A  generikus, azaz a 
nemet védő általános elismerése nyomán akkor minősíthet jogellenessé egy 
társadalmi cselekvést a jogalkotó, ha az az adott nemre (osztályra) potenciális 
veszélyt hordoz.

IV.  Minden kollektív identitással rendelkező entitás általános érdeke pedig azok 
egységének fennmaradása (vagy fejlődése). Itt az egyéni, a különös-partikulá-
ris és az általános érdekek közötti olyan közvetítés szükséges, amely az em-
pirikus érdekérintettségtől és annak akarati tartalommal történő kifejeződé-

55  Barry 1960; Sajó 1999.
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sétől akár függetlenedhet is: az összfolyamat lejátszódását nem bomlasztja 
szét, robbantja fel a közösséget-társadalmat. Ezt nevezhetjük specifikus köz-
érdeknek vagy általános érdeknek. Specifikus, mert egy kollektív identitás-
sal rendelkező entitás sajátos érdekeit támogatja vagy mozdítja elő. Hegel 
közvetítési elméletét kötöttük itt össze a kollektív identitások természetével, 
amelyek nem egyéni szubjektumok halmazából, nem pusztán sokaságból áll-
nak, hanem azok munkamegosztásos és/vagy szocio-kulturális kötelékeiből. 
Bizonyosan ilyenek például az identitással rendelkező kisebbségek, hivatás-
rendek, osztályok, azok rétegei és a nemzeti társadalmak. (A polgárság mint 
kollektív identitással rendelkező osztály különösségének általánossá és he-
gemónná válása a polgári társadalomban volt erre bemutatott példánk.) R. 
Pound felfogásából éppen ez az összefüggés hiányzik. Hegel tevékeny állama 
az erkölcsiséggel magasabb szintézist teremtő kvalitásával, a politikai piac fel-
fogás pedig a politikai innovációval ad teret a konstitutív aktusnak.

Különbség van azonban a fennmaradás és fejlődés között. A fennmaradás az ön-
magát minimálisan azonos (és nem csökkenő) szinten reprodukálódó viszonyokat 
jelenti. A fejlődés, mint egy folyamat eredménye, azonban tartalmazhatja a fejlesztés 
tudatos mozzanatát, ami nem pusztán reprodukció, hanem produkció, és amelyet 
a közösség általános érdekével indokolnak. Nem biztos, hogy mindenkit egyfor-
mán érintenek fejlesztési döntések egyénileg vagy különös-partikuláris szinten, de 
amennyiben nem vélt, hanem valós szükségleteket elégítenek ki – legalábbis a kö-
zösségen belüli többség igényeit –, akkor a köz érdekét szolgálják. Itt a közérdek 
konstitutív aktus, mert alakítóan befolyásolja a közösség viszonyait.

I–IV. közérdekfogalmakkal (magánjogi, partikuláris-konfliktusrendező; empiri-
kus; generikus; specifikus közérdekek) közelíthetünk leginkább a szabályozási opti-
mum mércéjéhez, amely a jogosultságok megengedett mértékeit és a kötelezettségek 
mércéit, indokait az autoritással rendelkező szervekre bízza. Hozzátéve, hogy a tár-
sadalmi létezésben nem minden folyamat kíván jogi szabályozást, vannak, lehetnek 
és kívánatosak is spontán elrendeződések, társadalmi normák spontán koordiná-
ciói, amelyeket nem érint meg a közhatalom lehelete. Továbbá a szabályozási opti-
mum sohasem értékközömbös, nem függetleníthető attól, hogy milyen történelmi-
leg keletkezett és meghatározott értékre vonatkoztatottságot rangsorol, priorizál – a 
bárhogyan is, megbízással vagy átruházással keletkezett – főhatalom (vagy az azok 
felhatalmazásait realizáló állami szervek). 
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TAKÁCS PÉTER

A KÖZJÓ, A KÖZAKARAT ÉS A KÖZÉRDEK  
AZ ÁLLAM KONTEXTUSÁBAN

Az állammal és a joggal kapcsolatos vizsgálódások során számos fogalmat hasz-
nálunk reflektálatlanul és megszokásból. E sorok célja az, hogy reflexió tárgyává 
tegyék ezek egyikét, a közjót, s felvillantsák, hogy ennek fényében mire utalhat az 
ahhoz kapcsolódó – eredetileg abból következő, majd annak helyébe lépő – két kí-
sérő fogalom, a közakarat és a közérdek. A reflexió érdekében néhány klasszikus 
megfontolást ajánlok az olvasó figyelmébe. Írásommal ugyanakkor nem a közjóra, 
a közakaratra és a közérdekre vonatkozó régi teóriák rekonstrukcióját szeretném 
nyújtani, hanem a fogalmak egy lehetséges értelmezését. E súlyos fogalmak értelme-
zése a dolog természete szerint csak azok szétszórt megjegyzéseinek „összeolvasása” 
révén fogalmazható meg, akiknek körében az e fogalmakba rejtett eszmék a mainál 
elevenebb módon éltek (közjó: Arisztotelész, Aquinói Tamás), akik arról a mainál 
egyenesebben gondolkodtak (közakarat: Rousseau), és akik azt a mainál magától ér-
tetőbb egyszerűséggel használták (közérdek: Bentham). Mivel azt állítom: a közérdek 
az általános eszmék síkján a közjó folytatása a modern időkben, mely a közakarat 
közbejöttével kiszorította azt, értelemszerűen elsősorban a kiindulóponttal foglal-
kozok hangsúlyosan. Tentatív hangnemük és medidatív voltuk miatt e sorok már 
akkor is célba érnek, ha csupán az olvasó bírálatát váltják ki; esetleges – akár kritikai 
– továbbgondolásuk pedig teljes siker. 

A KÖZJÓ ESZMÉJE

A közjó eszméjének alapja az a gondolat, hogy az emberek társulása és együttmű-
ködése szükségképpen létrehozza a javak egy sajátos csoportját, ami döntő módon 
befolyásolja kapcsolataik rendjét is. 

Mielőtt rátérnék arra, hogy mi is ez a társulás, miben állnak e javak, s milyen 
módon befolyásolják az együttműködést, először azt kérdezem: miként vetődik fel 



A KÖZJÓ, A KÖZAKARAT ÉS A KÖZÉRDEK AZ ÁLLAM KONTEXTUSÁBAN  51

az ilyen jó létezésének lehetősége? Vajon az emberek a társulás során előre látják-e, 
s így előre tervezhetik, esetleg mérlegelgethetik, hogy mit tekintenek majd közös 
jónak, netán alkudozhatnak is róla, vagy a társulás során alakítják ki erről az elkép-
zelésüket? Az egyik lehetőség az, hogy az e javakról alkotott elképzelés valamiféle 
célként már a közösséggé válás előtt megfogalmazódik, ahogy azt Arisztotelész gon-
dolta: „minden közösség nyilván valami közjó megvalósítására alakult (mert hiszen 
az emberek mindent a jónak látszó cél érdekében tesznek)” (Pol. 1252a). Lehetséges 
azonban az is, hogy e javak az emberek spontán együttműködése során jönnek létre, 
ahogy azt a modern – XVII. század utáni – gondolkodók vélték. Szerintük valami-
féle „láthatatlan kéz” hangolja össze az egyéni jó elérésére irányuló törekvéseket. 
A közérdek tudata – állította például a „láthatatlan kéz”-elmélet megfogalmazójá-
nak kortársa, Hume – csak azután kapcsolódik össze a köz javát célzó szabályok-
nak megfelelő viselkedéssel, miután „mesterséges megegyezés” jött létre a szabályok 
rögzítését illetően (Tr. Hm. III.2.2). Miközben a történeti igazságot kereső szemlé-
let nyilvánvalóan az utóbbit támogatja, analitikus szempontból gyakran az előbbit 
részesítjük előnyben afféle axiómaként. Akárhogy is legyen, ha e javak létrejöttek, 
parancsoló módon befolyásolják a közösségi élet legalapvetőbb kérdéseit. Cicero hi-
perbolikus megfogalmazásában: „Salus publica suprema lex esto” (Leg. 3.3.8). 

Bármely társulásnak lehet valami közös java, a közjó fogalma azonban az em-
berek legátfogóbb politikai társulásához kötődik. Arisztotelész imént csak részben 
idézett gondolatát befejezve: „Minthogy minden városállamban egy bizonyosfajta 
közösséget ismerhetünk fel, s minden közösség nyilván valami közjó megvalósítá-
sára alakult (mert hiszen az emberek mindent a jónak látszó cél érdekében tesznek), 
világos, hogy noha mindezek valami jó elérésére törekszenek, a legfőbb jó elérésére 
elsősorban mégis az a legfelsőbbrendű közösség törekszik, amely a többit mind ma-
gában foglalja. Ez pedig az, amit városállamnak nevezünk, vagyis az állami közös-
ség” (uo.). A közjó tehát az államhoz, s az állami rend kialakításában döntő szerepet 
játszó joghoz tartozó fogalom. Nem beszélhetünk közjóról az államon belüli jog-
szerűtlen társulásokban, a régi „rablóbandákban”, melyekre Szent Ágoston utalt (cD. 
IV. 4), és modern megfelelőikben, a maffiákban sem, melyekről manapság oly sokat 
beszélnek. S nem számíthatunk arra sem, hogy a közjóról bármit is lehessen mon-
dani az egyes államok által még alig kontrollált „állam feletti” terekben, ahol a mul-
ti- és transznacionális korporációk – a Nestlék, Sonyk és Microsoftok – szempontjai 
érvényesülnek, és arra sem, hogy „az állam alattiakban” az önállóan kezelhető.

Az állammal kapcsolatba hozott közjó számos kérdésben meghatározó jelentősé-
gű lehet, mind a fogalom „szélességét” tekintve, mind pedig mélységét és intenzitá-
sát illetően. A klasszikus gondolkodók szerint döntő szerepe van például az állam 
formáját illetően: a politikai berendezkedések főbb típusai Arisztotelész elméletében 
például aszerint különböznek, hogy a hatalom gyakorlói a közjót vagy saját egyéni 
javukat kívánják-e előmozdítani. Ugyanaz a politikai-alkotmányos struktúra Arisz-
totelésznél attól függően minősül – példának okáért – oligarchiának vagy arisztok-
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ráciának, hogy mire törekednek a nagyok; egy ilyen gondolati rendszerben Mihail 
Hodorkovszkijnak vagy Simicska Lajosnak még csak esélyük sem volna arra, hogy 
kegyvesztetté válva bármilyen értelemben is hitelességre tartsanak igényt, nemhogy 
televíziót üzemeltessenek. A közjó fontossága nyilvánvaló a törvények megfogalma-
zása során is. Hisz a törvény, mint Aquinói Szent Tamás mondta (S. Th. I.‒II. qu. 
90. a 2), fogalma szerint a közjóra irányul, amiből az is következik, hogy nem lehet 
jó törvény, amely nem ilyen, amiből aztán talán arra is következtethetünk, hogy az, 
ami nem a közjót veszi célba, a lelkiismeret színe előtt nem kötelez. 

Abból persze, hogy a közjónak az állam életében sokféle szerepe van, nem követ-
kezik – mint egyesek gondolják, és felelőtlenül terjesztik –, hogy bármit igazolni 
lehet vele. Aki például azt mondja: „a közjó szolgálatát jelenti”, ha a magyar alkot-
mány „a Szent Koronára, mint a magyar államiság kifejezőjére” utal,1 az ugyan-
úgy handabandázik, mint aki valaha azt állította, hogy az állam szociális szerep-
vállalását a közjó követelte meg. A közjóra történő burjánzó utalgatások általában 
annak a sekélyes relativizmusnak a kiegészítői és következményei, amely szerint 
a közjó tartalma „történelmi koronként, kultúránként, közösségenként változ-
hat, [és] változik [is]”, s ezért „lehetetlen részletesen felleltározni, számba venni”.2 

Nos, e tartalom megállapítása már csak azért sem lehetetlen, mert elemeit évszáza-
dok óta valamiféle állandóság jellemzi, és jelentős gondolkodók komoly erőfeszíté-
seket tettek megállapítása érdekében. 

Miként határozható meg az állami közösségben egyesült embereknek ez a közös 
java? Melyek azok a javak, amelyekre a fogalom utal?

A közjó (bonum commune) fogalma legáltalánosabb értelemben azokra a javakra 
utal, amelyek az egyének számára indokolttá – s egyéni törekvéseik szempontjából 
engedmények tételére és áldozatok meghozatalára is érdemessé – teszik a másokkal 
való tartós együttműködést. Ebben az értelemben a közjó az egyes emberek céljai-
val, illetve azok elérésének módjával áll kapcsolatban. Miközben az emberek első-
sorban saját céljaikat követik, belátják, hogy csak másokkal társulva és együttmű-
ködve érhetik el azokat. Ezen együttműködés érdekében azonban el kell fogadniuk 
bizonyos feltételeket. A közjó ezért, először is, azokat a feltételeket jelenti, amelyek 
lehetővé teszik a másokkal való együttműködést. Ilyen feltétel egyebek mellett a kö-
zösség békéje és rendje, valamint a rend felbontására irányuló belső törekvésekkel és 
külső támadásokkal szembeni védelme. 

Hisz mindenki számára jó, vagyis közös jó az, ha rendezett, kiszámítható és biz-
tonságos körülmények között törekedhet egyéni céljai felé. E feltételek biztosításá-
ban az államnak és a jognak kitüntetett szerepe van, ám azokat távolról sem csupán 
az állam vagy a jog hozza létre. Valamely közösség békéjét és tartós rendjét az erköl-
csök és a szokások, a család és a politikához csak közvetve kapcsolódó társadalmi 

1  Vö. Király Miklós: Közjó és alkotmányozás. Magyar Szemle XX. 2011/3–4. 63–72. o. 2. pont.
2  Uo. 1. pont.
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intézmények alapozzák meg, majd alakítják ki; az állam – főként a modern állam 
– ezt „csak” törvénybe foglalja, és érvényesítéséhez kényszerítő hatalmát adja. Már 
ebben az értelemben is igaz, hogy az állam – első megközelítésben – defensor pacis: 
csupán őrzi a közjót, s nem maga teremti meg.

Az állam tehát a közjó részeként békét teremt. Békéből persze sokféle van; s csak a 
három legjellegzetesebb lehetőségre utalok itt. Az lehet a különböző célokra törekvő 
emberek harmonikus együtt- és összeműködése, ideértve a sokszor egymással ellen-
tétes törekvéseik méltányos korlátozását, de legalább szabályozását is, ami nyilván-
valóan a közjó része. Nem így a fegyverek által teremtett csend, ahol a félelmen túl 
és amiatt a közösségi életben – amint Shakespeare fogalmazott (Son. LXVI) – sok 
rossz dolog történik: „art made tongue-tied by authority, │And folly doctor-like 
controlling skill,│And simple truth miscall’d simplicity,│And captive good atten-
ding captain ill”, azaz: „Észre láncot Doktor Balga vet│és Hatalom előtt néma a Szó-
│és Egyszerű kap Együgyű nevet│és Rossz-kapitány rabja lett (lesz) a Jó.” Vagyis a 
fegyverek a békétlenségből csak olyan áron tudnak békét teremteni, amit legfeljebb 
Doktor Balgának áll érdekében megfizetni, de az talán még az ő javának sem ré-
sze. Harmadszor, a békének az elmúlt évszázadban, vagyis a tömegmédia által meg-
teremtett és fenntartott rend keretei között kialakult egy harmadik jelentése is: a 
becsapottak összecsengő vélekedéséből előálló nyugalom ez, amely csak annyiban 
jobb az előbbinél, hogy létrehozása érdekében bizonyos embereknek nem a veséjét 
verik le fogvatartóik, hanem felbérelt újságírók fagyasztják torkukra a szót, hogy 
„dermesztő hatást” (amint a média-szakemberek mondják: chilling effectet) érjenek 
el vele. Amikor például egy előítéletességre hajló társadalomban és egy elvileg ver-
senyre épülő politikai rendszerben az elsőt utolérni látszó másodikat úgy „buzizzák 
le” nyilvánosan, hogy a torkára fagyott szó miatt az még csak visszaszólni sem tud, 
az biztosan nem a közjó tartalmát jelentő békét mozdítja elő. 

A közjó fogalma azonban többet jelent a puszta rendezettségnél; utal a kívánatos 
rend bizonyos jellemzőire is. Ebben az értelemben a közösségi együttélés során meg-
fogalmazódó és részben megvalósuló értékeket jelenti, amelyek már meghatározott 
módon szabályozzák az emberek kapcsolatait. Ezek az értékek nem egyszerűen a 
rendezettség megteremtését célozzák, hanem egy sajátos rend felé mutatnak. A rend 
rendezést feltételez, ez pedig az egész egyes részei közötti viszonyok kialakítását és a 
részek valamilyen célra irányítását kívánja meg. A közjó fogalma tehát, másodszor, 
arra is utal, hogy a közösség tagjai osztoznak bizonyos értékekben, melyek meghatá-
rozott cél vagy célok felé irányítják törekvéseiket. 

Az e fogalomban összevont értékeknek két fő jellemzője van. Egyrészt utalnak 
ugyan a kívánatos rend legfőbb jellemzőire, ám annak csak körvonalait jelölik ki. 
Nem mondják meg, hogy konkrétan mi legyen egy meghatározott törvény tartal-
ma, vagy egy adott államban kinek kell uralkodnia. Arra azonban alkalmasak, hogy 
bizonyos berendezkedéseket mint helyteleneket kizárjanak a megvalósítandók kö-
zül. Vagyis gyakran csak azt határozzák meg, ami összeegyeztethetetlen a közösség 
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javával. Ha pedig pozitív előírásokat tartalmaznak, azokat hozzávetőleges módon 
fogalmazzák meg. E hozzávetőlegesség nem valami hiba, hanem a dolog természe-
téből következik: az államtudományi és az erkölcsi vizsgálódások során – jegyezte 
meg már Arisztotelész – csak oly fokú szabatosságot kell elvárnunk, amekkorát az 
illető tárgy természete megenged (Nik. eth. 1094b). 

Másrészt, az ilyen értékek csupán megközelíthetők, ám teljesen sosem elérhetők 
vagy kimeríthetők. Ezért a tartós együttműködéssel kapcsolatban többé-kevésbé 
mindenki által osztott eszmények síkján is megfogalmazódnak. Az ilyen eszmények 
tartalma koronként változik ugyan, mégis van néhány „időtlen” elemük. Ilyen kor-
szakokon átívelő eszmény például az államhatalom jogszerűsége. Hisz mindenki 
számára közös jót jelent az, ha az állami közösségben a jog uralkodik, vagy a hata-
lom gyakorlói nem sértik meg a természetes jog parancsait. 

Az állam és a jog kapcsán ezeket az értékeket és eszményeket leggyakrabban az 
igazságosság fogalmában vonjuk össze. Bár az igazságosság elvei számos módon 
meghatározhatók, s ezért számos aspektusból vitathatók, legáltalánosabb parancsa 
– „add meg mindenkinek a magáét és ne bántsd a másét” – mégis kellő módon ké-
pes kijelölni a közjó irányát és határait. Ezért hangsúlyozta Aquinói Tamás, hogy a 
közjó képződésének szabályozója az egyetemes igazságosság (S. Th. II-II. qu. 58.), 
mely azt szabja meg, hogy az egyén mivel tartozik a közösségnek. Amikor pedig az 
igazságosság e fajtáját alkalmilag iustitia legalisként jelölte meg, ezzel feltehetőleg 
arra kívánt utalni, hogy a közösség iránti kötelezettségek jogi formákban is meg-
fogalmazódnak. Az igazságosság e kettős tartalmú meghatározása (ti. hogy „adj” 
és „ne vegyél el”) még nem jelöli ki, hogy az államnak a béke védelmezésén és a 
jogszerű működésen túl vannak-e további feladatai, csupán annyit mond: lehetnek 
ilyenek. 

Aki ezt elfogadja, az valószínűleg azzal is egyetért, hogy az állam – a közjó része-
ként – nemcsak a békét védelmezi, hanem akítvan cselekedhet is, amint az elmúlt 
száz évben az teljesen megszokottá vált. A közjó részének tekintett intervenciós po-
litika persze, mely gazdasági és társadalmi értelemben békét teremt, nem jelenti az 
arról való lemondást, hogy az állam csak úgy adhat, ha egyidejűleg – vagy annak 
érdekében – egyáltalán nem vesz el. Máig tisztázatlan persze, hogy az intervenciós 
politika keretében elveheti-e – el kell-e vennie – azt, amit igazságtalanul szereztek. 

S végül, a közösségi együttműködés során létrejönnek olyan szellemi, erkölcsi és 
anyagi javak is, melyek ugyancsak közjónak, mai kifejezéssel: közjavaknak tekinthe-
tők. Ilyen például a közösség mint egész műveltsége, erkölcseinek szilárdsága vagy 
anyagi javainak kellő bősége. Az efféle javak oszthatatlanok: azért és addig részei a 
közjónak, mert és ameddig mindenki számára elérhetők. Ha valakit kizárnak belő-
lük, ami az anyagi javak esetén elképzelhető, azok magánjavakká válnak. Miután e 
közjavak létrejöttek, csakis az együttműködés sajátos elveit szem előtt tartó rendben 
tarthatók fenn. E javakat sem az állam teremti meg, de fenntartásuk és mindenki 
számára való hozzáférhetőségük biztosítása állami feladatnak tekinthető. 
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Az ilyen javakat továbbá az jellemzi, hogy a „használat” során nem fogynak el: 
kimeríthetetlenül sokan és kimeríthetetlenül sokféle módon részesedhetnek belő-
lük. XX–XXI. századi példákkal élve ebben az értelemben tekinthető közös jónak 
egy szép és tiszta város, melyben minden lakója örömmel él; egy égbe nyúló tornyú 
régi katedrális, melyben a hívő találkozik Istenével, a nem-hívő pedig megnyugvást 
talál; vagy egy toleráns társadalom, amelyben senkinek sem kell attól tartania, hogy 
hátrány éri nézetei miatt. E javak a használat során nem csupán nem fogynak el, de 
pusztán használatuk és mindenki által való használhatóságuk révén létezhetnek kö-
zös javakként. 

E több esetben természeti eredetűnek mondható javak – például az ivóvíz – ak-
kor is a közjavak részei maradnak, ha a városiasodott társadalmakban a szolgál-
tatásaikat ilyen vagy olyan okból az élet egyre több területére így-úgy kiterjesztő 
államok vagy nagy magántársaságok birtokába kerülnek. Ezért jelenthető ki, hogy 
az ózdi polgármesternek, aki 2013-ban kánikula idején elzárattatta az utcai csapo-
kat azon a cigánytelepen, ahol nem fizettek vízdíjat, körülbelül olyan éles fogalmai 
voltak a közjóról, már ha voltak ilyenek egyáltalán, mint amilyenekkel az én Mázli 
kutyám rendelkezett a speciális relativitás elmélete terén. Vagyis fogalma sem volt 
róla. Rosszabb ennél, hogy természetes erkölcsi érzék hiányában még csak nem is 
„érezte”, hogy döntésével – túl azon, hogy megalázza azokat az embereket, akik egy 
természetadta világban forrásoknál és patakoknál isznak – lerombolta azt a kis kö-
zös jót, ami abban az ózdi „civilizációban” ezeknek az embereknek akkor még meg-
maradt.

KÖZJÓ ÉS EGYÉNI JÓ VISZONYA – A JOGOK SZEREPE

Miként viszonyul egymáshoz a közjó és az egyéni jó? A filozófia, az etika, az ál-
lamtan és a jogbölcselet klasszikusai e tekintetben két szempontot hangsúlyoznak. 
Egyfelől azt, hogy a közjó elválaszthatatlan az egyén szempontjaitól, hisz az egyéni 
jó elérésének nélkülözhetetlen feltétele. Tehát elképzelhetetlen a közjó olyan fogalma, 
amely az egyéni jóval ellentétben állna. Talán ebben az értelemben mondta Cicero 
a maga felületes módján, hogy „az emberiség közös java és az egyes emberek java 
egy és ugyanaz” (Off. III. 6.). Ez azonban, másfelől, nem jelenti azt, hogy a közjó 
minden egyes esetben biztosítaná az egyéni jó elérését. Innen ered az az általánosan 
elfogadott elv, amely szerint konfliktus esetén az előbbit kell előnyben részesíteni. 
Elsőbbségének alapja azonban nem egy lehetséges konfliktus, és nem is az, hogy 
az egyéni jó mint magánjó valami „bűnös dolog”. Sőt, elsődlegessége nem csupán 
és nem is elsősorban konfliktusok esetén nyilvánvaló. A közjó elsőbbsége inkább 
azon alapul, hogy az mindenki számára jó, ezért mindenkinek oka van nagyra tarta-
ni. Mint mindenki által okkal becsülendő, fontosabb az egyéni jónál, előmozdítása 
ezért az egyén szempontjából erkölcsi kötelességek alapjaként is megfogalmazható.
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Abban a kérdésben azonban, hogy miként válhat a közjó előmozdítása erkölcsi 
kötelességgé, a régi és a modern szerzők álláspontja lényegesen különbözik. A mo-
dernek azt hangsúlyozzák, hogy ha mindenki korlátozások nélkül törekedhetne sa-
ját java elérésére, akkor – túl azon, hogy a közjó létre sem jönne – bizonyára akad-
nának olyanok, akik anélkül akarnák élvezni a közös javak előnyeit, hogy vállalnák a 
létrehozásuk érdekében szükséges terheket. A közjó érvényesülése eszerint az egyé-
ni magatartások kölcsönös korlátozását követeli, s az ezzel együtt járó szabályokhoz, 
valamint az ezt biztosító intézményekhez és szankciókhoz később erkölcsi érzések 
társulnak. A magatartások kölcsönös korlátozásának rendje így lassanként erköl-
csi renddé válik. A közjó előmozdítása ebben az értelemben az egyes emberektől 
nem kíván sokat; „csak” annyit kell tenniük, hogy nem ölnek, nem hazudnak, nem 
lopnak, és megfizetik adósságaikat. Így felfogva a közjó nem követel feltétlenül hő-
siességet vagy önfeláldozást; azok is előmozdíthatják, akik egyszerűen betartják az 
együttműködés legalapvetőbb – gyakran a tisztesség, az erkölcs és az igazságosság 
eszméjéhez társított – szabályait. Talán erre a lehetőségre utalt Kant, amikor azt 
mondta, hogy az igazságos társadalmi rend és állam megalapításának problémája 
– akármily keményen hangzik is ez – még egy ördögökből álló nép számára is meg-
oldható (vö. ew Fr. 1. told.). Ha persze belelegondolunk, hogy ez akár azt is jelent-
heti: valahol egy „mocskos Hírtévé” helyett (a G-naptól függetlenül) sok „mocskos 
tévé” lesz lesz, hogy azok „kiegyenlítsék” egymást, és ezek korlátozás nélkül sza-
badon „gyurcsánytakarodj!”-ozhatnak (vagy ami majdnem ugyanaz: „orbántaka-
rodj!”-ozhatnak), akkor talán kételkedni fogunk ezen út járhatóságában. Vagyis: 
szinte lehetetlen elgondolni egy olyan világot, ahol valahogyan nem létezik valami 
általános jó, amelynek a közös jó is része. 

A régiek ugyanis úgy vélték, hogy a közjó valami általánosabb jó (bonum univer-
sale) része, mely már önmagában is érdemes arra, hogy az ember áldozatokat hoz-
zon érte. Ez az általános jó a társadalmi, vagyis a társulással együtt járó jó (bonum in 
communi) teljes és végső formája. Mint ilyen, a világban részleg megjelenő, ám attól 
elkülönült jó (bonum separatum), mely minden jó összegzése. Ez a jó nyer politikai 
jelentést a közjóban (bonum commune), s ez jelenik meg a jó jogászi fogalmában 
(res publica) is. Az általános jó – Arisztotelészt idézve – minden létezés és tevékeny-
ség végső oka, mely a világban csak részleg van jelen, ám teljesen valóságos, ipsum 
bonum subsistens (Met. 1075a). Nyilvánvaló, hogy Aquinói Szent Tamás e ponton 
Arisztotelészt követte. Az ő felfogásuk szerint a jó emberi cselekedetek révén való 
megvalósítása csak tudatos törekvés – az előre kijelölt kötelességek teljesítése – ered-
ménye lehet. Ezért aki így törekszik a jóra, az valamilyen mértékben szent, hős vagy 
legalábbis kiváló. Kiválósága nem csupán képességein alapul, hanem azon, hogy 
tisztában van kötelességeivel, és hajlandó áldozatot hozni másokért.

De vajon milyen mértékben kell megtennie ezt? Másként fogalmazva: a közösség-
gel szembeni kötelességeinek van-e valamilyen kijelölhető határa? A régiek és a mo-
dernek felfogása ebben is különbözik. A régiek – így Arisztotelész és Tamás – nem 
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féltek kimondani: az ember kötelessége, hogy akár egyéni javának feláldozása révén 
is előmozdítsa a köz javát. „Nyilvánvaló, hogy akik valamely közösséghez tartoz-
nak, úgy viszonyulnak a közösséghez, mint részek az egészhez. A rész pedig, amint 
van, az egészé, ezért a résznek minden javát az egész javára kell irányítania” (S. Th. 
II-II. qu. 58. a 5.). Az egyénnek, ha nem is feltétlenül, de korlátozás nélkül kell alá-
rendelődnie a közösségnek, amelynek része, és amely elismeri őt. Vagyis annak a kö-
zösségnek, amelynek állami formája jogszerű, és amelynek törvényei a közjót moz-
dítják elő. Tamás szerint az ilyen közösségért az egyénnek akár életét és javait is fel 
kell áldoznia. Erre utal legalábbis az, hogy az egyetemes igazságosságnak nála nincs 
mértéke és szabályozó elve, szemben az osztó igazságossággal, mely az arányosság 
alapján mér, vagy a kölcsönös igazságossággal, amelynek területén az egyenlőség és 
az egyes ember méltósága a mérték. 

A  közjónak a modern államelméletekben kialakult felfogása e ponton megint 
csak eltér a régiek elképzelésétől. Az egyéni jót a modern elméletek is alárendelik a 
közjónak; ám az alárendeltség feltételeit illetően szigorúbban fogalmaznak, s azo-
kat az egyén világához kötik. Feltételeket persze már Szent Tamás is szabott, hisz 
elismerte, hogy az alattvalói engedelmességnek vannak határai: az igazságtalan tör-
vényeknek a lelkiismeret alapján nem kell engedelmeskedni – állította. Az általános 
szabály alól azonban kivételt is tett: az igazságtalan törvények „a lelkiismeret színe 
előtt nem köteleznek – írta –, kivéve talán azt az esetet, amikor a bomlasztó példát 
(scandalum) vagy a polgári rend felbomlását (turbationem) kell elkerülni”. Ezek el-
kerülése végett ugyanis „az embernek engednie kell a jogból” (S. Th. I‒II. 96. qu. 6.). 
A modernek ezzel szemben nem kívánnak engedni a jogból – legalábbis azokból a 
jogokból, amelyeket „elidegeníthetetlennek” (eladhatatlannak, elcserélhetetlennek) 
és elvehetetlennek gondolnak. Locke például úgy vélte, hogy az egyéni jónak van-
nak olyan elemei, amelyek semmilyen körülmények között nem áldozhatók fel a kö-
zösség javának. Ezeket az elemeket ma is az egyéni emberi jogok eszméjében foglal-
juk össze, és az államhatalom intézményi korlátaiként fogalmazzuk meg. „Legvégső 
határait tekintve a törvényhozók hatalma a közjóra korlátozódik a társadalomban” 
– állította Locke (S. Trt. 135).

Az egyéni jogoknak a közjó megkerülhetetlen feltételeként való megfogalmazódá-
sa arra utalt, hogy az újkor kezdetén felvetődött és általánosan elfogadottá vált egy 
különös gondolat. Az, hogy előadódhatnak olyan helyzetek, amikor az egyént a saját 
közösségével, s annak jogszerű formát öltő államrendjével szemben jogi eszközök-
kel kell megvédeni. E gondolat két axiómán alapult. Egyrészt azon, hogy a közösség 
rendje – állami berendezkedése és joga – szabadon alakítható, másrészt pedig azon, 
hogy a közjó megfogalmazója tévedhet, sőt visszaélhet helyzetével: a közjó nevében 
vagy arra hivatkozva esetleg saját egyéni javát kívánja előmozdítani. 
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A KÖZJÓTÓL A KÖZAKARATIG

A régiek elméletében ez a veszély ebben a formában nem jelent meg. Azt elfogadták, 
hogy a hatalom gyakorlója esetleg téved, vagy önző célokat követ, de eszükbe sem 
jutott, hogy ez az eset bármilyen formában is kapcsolatban állhat a közjó fogalmá-
val. Éppen ellenkezőleg, az ilyesmit a közjó ellenére való dolognak tekintették, s ezt 
azért tehették, mert a közjó fogalmát nem hozták kapcsolatba egyfelől az akarattal, 
vagy az érdekekkel, másfelől pedig az egyéni jogokkal. A közösség rendjét, állami 
berendezkedését és jogát nem tekintették szabadon alakíthatónak. A közjó számuk-
ra inkább egy magasabb értelem rendjével függött össze.

Arisztotelész nem tett ugyan mindig különbséget közérdek (koinon sympheron) 
és közjó (koinon agathon) között, mégis nyilvánvalóan tudta, hogy a „jó” az „érdek-
nél” magasabb fogalom, ugyanakkor a közérdek csak arra utalhat, ami a közösség-
nek jó. S mivel ez jó egy észszerűbb renddel áll kapcsolatban, azt nem kell külön ér-
vényesítésre érdemesnek tartani, vagy egyenesen akarni is. Cicero úgy fogalmazott, 
hogy „az emberiség közös javának őrzője és védője” a természeti törvény, melyet 
közismert módon egy magasabb – személyhez nem kötött – értelmes rendhez kö-
tött. Tamás pedig határozottan azt állította, hogy a közjó a törvények által szabályo-
zott észszerű rend eszméjével áll összefüggésében: a törvény – hangsúlyozta – „az 
értelem rendelkezése a közjó érdekében, melyet az fogalmaz meg, aki a közösség 
gondját viseli, és amelyet kihirdetnek” (S. Th. I‒II. qu. 90. a 4). Az emberi közösség 
észszerű rendje nála csak részben emberi alkotás; valójában egy átfogó világrend 
része, melyet egy magasabb értelem – a személyes Isten – alkotott és kormányoz. 
Ugyanígy: a természeti, s ennek alapján az emberi törvény – ellentétben Duns Sco-
tus tanaival – Tamás szerint az isteni értelmet, s nem az isteni akaratot tükrözi. 

Az újkori gondolkodásban ezzel szemben a közjó részben a közakarat, részben a 
közérdek függvényévé vált, s ez utóbbiak tulajdonképpen „kiszorították” az előbbit 
a gondolkodásunkból. A közjóról értekezni manapság – immár két-háromszáz éve – 
valami avítt, középkorias dolog. Pedig csak arról van szó, hogy sokan – a politikailag 
cselekvők és a politikai keretek között gondolkodók – úgy vélik: a közjó eszméjébe 
rejtett megosztottságok, vagy (egy materialista felfogás szerint) az érdek-fogalom-
mal adott szükségleteknek a „javak szűkösségéből” eredő részleges kielégíthetősége 
miatt nem lehet megvalósítani azt, ami az értelem magasabb rendje szerint minden-
ki számára jó, ezért csak „valamit” lehet belőle megvalósítani. Ez a reziduális közjó 
a közösség érdeke, vagyis a közérdek, amelynek létezését – mivel nem adott és nem 
adódik magától, s talán nem is evidens mindenkinek (tehát érvényesítése esetleg 
ellenállásba ütközik) –, akarni kell. S ki vagy mi akarhatja jobban a köz érdekének 
érvényesülését, mint maga a közösség? Így lesz közérdek a közösség által akart jó. 
Ám ezt az akaratot egy olyan világban kell megfogalmazni és érvényesíteni, ami a 
korábbiakhoz – a közjó jellemzőit eredetileg megfogalmazó világ jellemzőihez – ké-
pest jelentősen megváltozott. 
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KÖZAKARAT ÉS KÖZÉRDEK

Eszmetörténeti szempontból a döntő fordulatot itt Rousseau, Bentham és Hegel 
elméletei jelentették. A dolog szerintem úgy történt: miután rájöttek, hogy a köz 
javát – mint mindjárt rámutatok – nem lehet a korábban helyesnek tartott utakon 
érvényesíteni, elkezdték hatalmi szóval, azaz közakaratként megfogalmazni, és kö-
zérdekként tételezni.  

Hogy a közakarat – s persze mai társai is: a nép akarata vagy a nemzet akarata 
– ellentmondásokkal terhelt fogalom, az Rousseau elméletének vizsgálatával mutat-
ható be. Ehhez bontsuk elemeire és nézzük meg az elmélet előrehaladásáról készült 
pillanatfelvételeket közelről! 

Rousseau szerint – mivel „az erő nem szül jogot”, és csakis az önkényuralom el-
lentétének tekinthető „törvényes hatalomnak tartozunk engedelmességgel” (C.S. I. 3.) 
– az emberek a társulásnak azt a formáját keresik, amely „a köz erejével védi és oltal-
mazza minden tagjának személyét és vagyonát, s amelyben, bár az egyén egyesül a 
többiekkel, változatlanul csak önmagának engedelmeskedik, és éppoly szabad ma-
rad, mint azelőtt volt” (uo. I. 6.) Ezt a formát akkor találják meg, amikor „minden 
személy, valamennyi képességével együtt az általános akarat legfőbb irányítása alatt 
egyesül, és – ahogy fogalmazott – mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetet-
len részévé fogadunk” (uo.), azaz akkor, ha társadalmi szerződést kötünk embertár-
sainkkal. A társulás során azonban – tette hozzá és teszik hozzá azóta is zsarnokság 
cimborái – mindenkinek le kell mondania minden jogáról a közösség javára, s így 
kell létrehozniuk a szuverén hatalmat: „mert ha az egyének megőriznének valamit 
a jogaikból akkor, nem lévén közös főhatalom… mindenki a maga bírája volna” 
(uo.). A szerződéssel az ember – ígéri Rousseau – „a természeti függetlenség” és a 
történelmileg létezett társadalmak „rabláncai” helyett polgári szabadságra tesz szert; 
vagyis megszerzi azt a szabadságot, hogy törvényt adjon önmagának. Hiszen sza-
baddá akkor válunk, ha nem természeti hajlamainknak és vágyainknak, hanem „a 
magunk alkotta törvényeknek engedelmeskedünk” (uo. I. 8).

A joglemondás következményeit csak némileg enyhíti, hogy az így létrejött szuve-
rén – amint az Rousseau is feltette – nem külső hatalom, hanem a valamennyi egyén 
egyesüléséből származó „kollektív személy” (moi commune; közös én), vagyis maga 
a nép, s ezért lehetséges, hogy az erkölcsös polgárban a szuverén hatalom bensőleg 
van – pontosabban: lesz – jelen.

A  helyesen kialakított állami rendben ezek után két elvnek kell érvényesülnie: 
minden polgárnak alá kell vetnie magát a törvénynek, s az egyes polgároknak nem 
szabad másoktól függővé válniuk, azaz polgári értelemben szabadoknak kell len-
niük. Ez akkor valósítható meg, ha minden embert egyenlőként kezelnek, vagyis 
a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak; másrészt és ezzel együtt akkor, 
ha a törvények megalkotásában mindenki részt vehet (és részt is vesz). Szavaznia 
azonban nem akárhogyan, hanem egy meghatározott elv szem előtt tartásával kell 
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– olvashatjuk meglepődve: mindenkinek arra kell törekednie, hogy a megalkotott 
törvény az ő valódi érdekét és valódi szabadságát mozdítsa elő. 

Erről az általános akarat (volonté générale) gondoskodik. Rousseau és mai köve-
tőinek ezen elképzelése mögött több megfontolás is állt. Részint az, hogy az egyes 
ember nem mindig látja helyesen a maga saját valódi érdekét: az ember „mindig 
a maga javát akarja ugyan, de nem mindig látja, hogy mi az” (C. S. II. 3.). Mi-
csoda gondolat! – különösen a XX. századi totalitárius államok „mögül”, de egy 
autoriter állam kibomlásának folyamatából szemlélve. Ha véletlenül nem látnám 
jól, hogy az orosz birodalommal való cimborálás tulajdonképpen az én saját ér-
dekem, majd lesz valaki, aki megmondja nekem, hogy az. Lehetséges továbbá az 
is – folytatja a svájci francia –, hogy az ember magánérdeke egészen mást mond 
neki, mint a közérdek (uo. II. 6). A  rövid távon megszerezhető egyéni előnyök 
miatt az emberek gyakran észre sem veszik, hogy a közös érdek hosszú távon az ő 
magánérdeküket mozdítja elő. Nos, ha e két feltételezést elfogadjuk, akkor látható, 
hogy szükség van egy olyan – az eddig felépített gondolatrendszeren kívüli – kül-
ső biztosítékra is, ami arról győzi meg az egyént, hogy törvény akkor is észszerű 
lesz és a szabadságot szolgálja, ha ő esetleg tévedne. Ezt a polgári szabadságnak 
irányt adó, s ha szükséges, azt akár korlátok közé is szorító általános akarat, vagyis 
a közakarat biztosítja. 

Az általános akarat a társadalommá egyesült emberi közösség érdekeinek kife-
jezője és biztosítéka. Ez biztosítja, hogy az egyéni és közösségi érdekeknek a tör-
vényekben való kifejezése során a közösség ne tévedhessen, ti. hogy a kifejezett köz-
akarat ne térhessen el a közérdektől. Rousseau ezzel arra a lehetőségre utalt, hogy a 
közösség tagjai nem csupán egyénileg, de többségükben és összességükben is téved-
hetnek. A közösség egészét érintő kérdésekben azonban mindenkinek „le kell mon-
dania a tévedés jogáról”. Az általános akarat másrészt azt biztosítja, hogy a közérdek 
a magánérdekkel szemben érvényesülni fog. Vagyis – elvileg – annak a garanciája, 
hogy semmilyen magánérdek ne kerülhessen a közérdek helyére. 

E két körülményre tekintettel gondolta úgy Rousseau, hogy az általános akarat 
alapján az egyén kényszeríthető is: „aki nem hajlandó követni az általános akaratot 
– írta oly híresen –, azt az egész alakulat fogja engedelmességre kényszeríteni, más 
szóval kényszeríteni fogják, hogy szabad legyen” (C. S. I. 7). E félelmetes gondolat 
alapja egy kettős fogalmi elhatárolás. Egyrészt az általános akarat nem többségi aka-
rat: „az akarat – legalábbis Rousseau szerint – nem annyira a szavazatok számától, 
mint inkább a szavazókat egyesítő közös érdektől válik általánossá” (C. S. II. 4). 
Másrészt az általános akarat nem egyszerűen minden egyes polgár akarata (volon-
té de tous), hanem az állam valamennyi tagjának állandó, a közérdeket kifejező és 
a szabadságot megvalósító akarata (uo.). Bizonyos fokig és bizonyos feltételekkel a 
nép akarata. Az általános akarat ebben az értelmezésben – mint írta – „mindig a köz 
hasznára törekszik” (uo.), és mindezek alapján olyan politikai berendezkedést kell 
létrehozni, amelyben ez az akarat mindig hangot kaphat. 
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Ezt a modern társadalom realitásaihoz egyébként nem mindenben igazodó célt 
Rousseau elmélete szerint több eszköz szolgálja. Vagyis ha a közakarat nem kap-
hatna mindig hangot, akkor olyan körülményeket kell teremteni, hogy ez megtör-
ténhessen. Az egyik ilyen eszköz például az, hogy az államban vagy (!) ne létesülje-
nek „kisebb társulások”, vagy (!) ha már léteznek, úgy számukat szaporítani kell, és 
egyenlővé kell tenni őket (C. S. II. 3). A közép- és kelet-európai embert az előbbi a 
totalitárius államok gyakorlatára emlékezteti, az utóbbi pedig kivitelezhetetlen: hisz 
Soros Györgyön kívül, akinek ehhez – mint tudjuk – valamilyen személyes érdeke 
fűződik, ezen a tájon ki akarná szaporítani, sőt finanszírozni e „kisebb társuláso-
kat”? Soros Györgyből pedig, mint tudjuk, kevés van, sőt tulajdonképpen csak egy. 
Nem jobb a Rousseau által ajánlott másik eszköz sem: mivel „a főhatalmat”, vagyis 
a népet „nem lehet képviselni” (C. S. III. 15) a politikai képviselet „agyafúrt intéz-
ményeivel”, a közakarat hangját magának a népnek kell megfogalmaznia. „A jól kor-
mányzott községben mindenki siet a gyűlésbe” (uo.) – állította Rousseau, egy olyan 
korban, amikor egyre többen azt tekintették a jól kormányzottság ismertetőjelének, 
hogy a polgároknak, ha nem akarnak, nem kell gyűlésekbe járniuk. Ha tehát nem 
teljesülnek ezek a feltételek – márpedig, mint láttuk, ezek nem teljesíthetők – akkor 
az általános akarat nem fog folyamatosan hangot kapni. 

Valakinek azonban mégiscsak ki kell mondani, hogy mit akar a nép, s aki ezt ki-
mondhatja az mondja meg azt is, hogy mi a közérdek.

A Bentham-féle haszonelvűség látszólag egyszerűbb módon vezetett ugyanehhez 
az eredményhez. Ennek alapján mindent a közösség haszna – vagy ahogy Bentham 
(a Helvetiustól kölcsönzött fordulattal) fogalmazott: a „lehető legnagyobb szám le-
hető legnagyobb boldogsága” – alapján kell megítélni. Az államformák, a törvények 
és az egyes állami intézkedések legfőbb mércéje az, hogy mennyire mozdítják elő a 
köz érdekét. Ha a közösség mint egész valamivel jobban jár, akkor az jónak tekint-
hető. E gondolkodásmód hívét azonban nem érdekli, hogy a közös jó miként oszlik 
meg a közösség egyes tagjai között. Ezért az összesség érdekére tekintettel könnyen 
szem elől téveszti, hogy annak java esetleg csak egyesek jogainak sérelmével vagy 
feláldozásával volt előmozdítható. A  közérdek oltárán így feláldozhatóvá válik az 
egyéni jó jogokban megjelenő formája. Ha a közösség érdekei azt kívánják, a haszo-
nelvűség híve hajlandó elfogadni akár a legalapvetőbb egyéni jogok korlátozását is. 
Ha a közérdek része az, hogy ne éljenek közöttünk terroristák, akkor ehhez el kell 
viselnünk, hogy elolvasgatják e-mailjeinket, naponta ezer videofelvételt készítsenek 
rólunk utcákon, tereken és különböző épületekben, és a határátlépéskor – természe-
tesen csak suttyomban – megvizsgálják a bőrünk színét, mert abból következtethet-
nek vallásunkra is. Ezért valóban kijelenthető, hogy e gondolkodásmód képviselői 
„nem veszik komolyan a(z egyéni) jogokat”. 
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A HATALOM SZÁJA ÉS A KÖZÖSSÉG JAVÁVAL  
KAPCSOLATOS DISKURZUS JELLEGE

A közakaratra és a közérdekre alapozott szemlélet az elmúlt kétszáz évben számos 
gondolati áramlat alapja lett, és szinte uralkodóvá vált. A lehető legkülönbözőbb – 
mérsékelt és radikális, jobb- és baloldali, emberi és embertelen – teóriák hangosan 
hirdették, hogy a köz java az, amit a közösség – mint láttuk: akaratának megfogal-
mazója által kifejezve – akar, vagy ami az összességnek érdekében áll. Természe-
tesen megváltozott a közjó értelmezésének társadalmi és szellemi közege is: kiala-
kultak a modern tömegtársadalmak, elterjedtek az egymással konkuráló „uralkodó 
eszmék” és létrejöttek a jóléti államok. A közösség java egyre szorosabban összefo-
nódott az e társadalmakat igazgató és annak minimális jólétéről gondoskodó állam 
eszméjével, ezernyi „állami kényszerhelyzetet” is teremtve. Ahogy az ózdi cigányok 
számára tulajdonképpen elérhetetlen a patak vize, úgy gyerekeik oktatásáról sem 
gondoskodhatnak maguk, mert csak kosárfonást tanítanának nekik. Ilyen körölmé-
nyek között szinte általánossá vált a gondolat, hogy az államnak nem pusztán őrizni 
vagy előmozdítani kell a közjót, hanem közös érdekként érvényesíteni. Ám ahhoz, 
hogy ezt megtegye, először akaratként kell az megfogalmaznia, ami csak hatalmi 
pozícióból lehetséges.

Ezzel elfelejtődött az a gondolat, hogy a közjó nem olyasmi, amit egy adott pilla-
natban valaki hatalmi szóval megfogalmazhatna, és másokkal normatív módon kö-
zölhetne. A közjót nem lehet a közakarat révén közérdekké alakítani. Azért nem, 
mert – amint a mi Bibó Istvánunk fogalmazott – „a hatalom szájába kerülve el-
kerülhetetlenül önkényessé válik: A közérdek a hatalom szájában mindig önkényes 
célkitűzést jelent, mely magában egyaránt lehet áldás, ötlet, erőszak vagy átok. Ha 
a hatalom a hivatallal és az élettel nincs jól rendezett organikus kapcsolatban – s 
mikor van?, kérdezhetjük  közbevetve –, akkor célkitűzéseinek a közérdekűsége és 
eredményessége akkor is eleve kétséges, ha maguk a célkitűzések helyessége elvileg 
nem vitás.”

De hát akkor mit tegyünk? – kérdezzük elbizonytalanodva. Ezek után nem is le-
het vagy nem is érdemes a közösség javáról beszélni? Nem így gondolom. 

Szerintem a közjóval kapcsolatban ma is folytathatunk értelmes diskurzust, s 
ennek során elmondhatjuk, hogy egy adott helyzetben szerintünk miben áll. Ilyen-
kor a társadalmi béke adott körülmények közötti feltételeire, a jogszerű és igazsá-
gos rend adott körülmények közötti körvonalaira, vagy a közjavak fenntartásának 
adott körülmények között leghelyesebb módjára utalunk. Nem feltételeket szabunk, 
nem parancsolunk, de még csak praktikus tanácsokat sem adunk gyakorló állam-
férfiaknak. Nem handabandázunk, és nem ügyeskedünk. Arra törekszünk, hogy e 
három fontos kérdésben megpróbáljuk megtalálni az értelem magasabb rendje által 
sugallt, ám talán csak megközelíthető és végérvényesen sosem elérhető helyes meg-
oldásokat. S e diskurzus során senki sincs olyan pozícióban, melyben álláspontja 
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kizárólagos érvényességre tarthatna igényt. S ha valaki mégiscsak erre törekszik, az 
a hatalom szájába adja a szót, vagy egyenesen ő maga beszél onnan, s akkor szavai 
mást fognak jelenteni.

 A régiek szerint a törvény fogalmilag a közjóra „irányul”, a hatalom birtokosá-
nak pedig a közjót kell „előmozdítania”. Ám a régiek nagyon jól tudták, s ezt ma is 
érdemes szem előtt tartani: nem a törvényhozó mondja meg, hogy e jó miben áll, hi-
szen az számára is adott. Az államhatalom nem birtokosa, egyedüli megfogalmazója 
vagy garanciája, hanem legfeljebb őre és lehetőségeihez képest előmozdítója a köz-
jónak. Az uralkodók hatalmának alapja e tekintetben legfeljebb az, hogy másoknál 
több lehetőségük van azt előmozdítani.

HIVATKOZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

cD: Szent Ágoston (Aurelius Augustinus): De civitate Dei. Isten városáról – ew Fr. = Kant: Az 
örök béke – Leg: Cicero: A törvényekről (de legibus) – Met.: Arisztotelész: Metafizika – Nik. 
eth.: Arisztotelész: Nikomakhoszi etika – Off.: Cicero: A  kötelességekről (de officiis) – Pol.: 
Arisztotelész: Politika – S. Th.: Aquinói Szt. Tamás: A teológia foglalata (Summa theologiae) 
– S. Trt.: Locke: Második értekezés a polgári kormányzatról (Second Teratises on Civil Go-
vernment) – Tr. Hm.: David Hume: Értekezés az emberi természetről (Treaties on Human 
Nature) – A Bibó Istvántól idézett szöveg helye: A magyar közigazgatásról. A jó közigazgatás 
problémája. In Válogatott tanulmányok. 2. kötet. Gondolat, Budapest, 1986, 468–484. o. – 
Shakespeare LXVI szonetjéből származó idézet magyar szövege: Szabó Lőrinc; megjelent: 
Nyugat 1921.



Toldalék

A KÖZJÓ KÉPEI

Ambrogio Lorenzetti freskói a sienai városházán

A Lorenzetti testvérek – Pietro és Ambrogio – az itáliai trecento alkotói. A fiata-
labbik testvér, Ambrogio, festészetének legismertebb darabjai azok a freskók, ame-
lyeket a sienai városháza, a Palazzo Publico nagytermének falaira készített. A négy 
világi jellegű kép a kormányzás kérdéseit ábrázolja allegorikus módon. 

Számos világi tárgyú műve mellett Ambrogio Lorenzetti egyébként egyházi té-
májú képeket is alkotott. Ilyen A ferencesek vértanúsága, valamint a Toulouse-i Szent 
Lajos fogadalomtétele című freskó, amelyek a sienai ferences kolostorban láthatók. 
Az utóbbi azt a jelenetet örökítette meg, amikor II. Károly nápolyi király és magyar-
országi Mária fia, Toulouse-i Lajos a trónról lemondva ferences fogalmat tett VIII. 
Bonifác pápa előtt.

Siena vezetői, az ún. Kilencek 1338-ban bízták meg Ambrogiót azzal, hogy díszít-
se képekkel a Sala della Pace (Béke terme), más néven Sala dei Nove (Kilencek ter-
me) négy falát. Ekkor festette azokat a képeket, amelyek a jó és a rossz kormányzást 
jelenítik meg, valamint a jó kormányzás áldásos városi és vidéki következményeit 
mutatják be. A képek a hatalmi reprezentáció és a köztársasági erények megjelení-
tésének mesterművei.

A jó kormányzat allegóriája című kép jobb oldali középpontjában egy erőt és ha-
talmat sugárzó, ősz hajú, szakállas férfi látható, aki palástot viselve ül egy trónuson. 
Kezében jogar és pajzs. Egyes értelmezések szerint ő Communitas, a Közösség, más 
értelmezések szerint pedig a Bonum Commune, azaz a Közjó. A felirat – C·S·C·V – a 
sienaiak közösségére utal. Bonum Commune / Communitas felett a három „teoló-
giai” erény alakja lebeg – Fides, Spes, Caritas (hit, remény, szeretet) –, mellette pedig 
kétoldalt a jó kormányzást jellemző erények nőalakjai: Prudentia, a gyakorlatban is 
kifejeződő okosság (például az általános normák egyedi esetekre való alkalmazásá-
ban testet öltő bölcsesség), Fortitudo, a lelki erősség, Temperantia, a mértékletesség 
és Justitia, az igazságosság (vagyis a négy „sarkalatos erény”), a másik oldalon pe-
dig Magnanimitas, a nagylelkűség és Pax, a béke. A kép bal oldali középpontjába 
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a Lorenzetti egy másik Justitiát is festett (tudomásom szerint ez az egyetlen olyan 
középkori ábrázolás, amelyen két Justitia látható). Ezen az igazságosság allegóriája 
Sapientiával, vagyis a bölcsesség és Concordiával, az egyetértés perszonifikációjával 
látható. A kép külön is kiemeli Justitia distributiva, az osztó és Justitia comutativa, a 
kölcsönös igazságosság szerepét.

A rossz kormányzat allegóriája című kép középpontjában egy Türannosz, vagyis 
zsarnok látható, különböző bűnöket megszemélyesítő nőalakok körében. A három 
teológiai erényt Avaritia, Vanagloria és Superbia (fösvénység, hiúság és gőg) ellen-
tételezi, s a festő szerint a rossz kormányzatot Crudelitas, vagyis kegyetlenség, Prodi-
tio, hazaárulás, Fraus, csalás, Furor, düh, Divisio, széthúzás és Guerra, háborúskodás 
kíséri. Amíg A jó kormányzás hatása a vidékre című freskón Securitas, a biztonság 
szelleme látható, addig A rossz kormányzat allegóriáján Timor, a félelem szelleme 
lebeg a vidék felett.

A szakirodalomban gyakori téma, hogy az egy egységet alkotó négy allegóriával 
– függetlenül a XIV. századi toszkán város tényleges hatalmi viszonyaitól (amelyek 
egyébként a valóságban oligarchikusak voltak) – a festő Szent Ágoston, Arisztote-
lész, Cicero, esetleg Sallustius, vagy kortársa, Páduai Marsilius gondolatait kívánja-e 
megjeleníteni. Bárhogy is legyen, az 1338 és 1341 között készült képek az állam leg-
főbb értékeként az igazságosságot és a közösség javát mutatják fel. Az egyik felirat ki 
is mondja, amit a freskók sugallnak: Diligite Justitiam qui Judicatis Terram, vagyis: 
Szeressétek az igazságosságot, ti, akik a Földet kormányozzátok!

A Béke terme (Sala della Pace), más néven a Kilencek terme (Sala dei Nove)  
a sienai városházán – ma
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Ambrogio Lorenzetti: A jó kormányzat allegóriája

Ambrogio Lorenzetti: A jó kormányzat hatása a városi életre

A közjó alakja Lorenzetti: A jó kormányzat allegóriája című freskójáról
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Ambrogio Lorenzetti: A jó kormányzat hatása a vidék életére

Ambrogio Lorenzetti: A rossz kormányzat allegóriája

A zsarnok alakja Lorenzetti: A rossz kormányzat allegóriája című freskójáról



EGRESI KATALIN 

A KÖZÉRDEK FOGALMÁNAK JELENTÉSVÁLTOZÁSAI 
TÖRTÉNETI SÍKON

1. BEVEZETÉS

„A közérdek a hatalom szájában mindig önkényes célkitűzést jelent, mely magában egy-
aránt lehet áldás, ötlet, erőszak vagy átok. Ha a hatalom a hivatallal és az élettel nincs jól 
rendezett organikus kapcsolatban, akkor célkitűzéseinek közérdekűsége és eredményes-
sége akkor is eleve kétséges, ha maguk a célkitűzések helyessége elvileg nem vitás. A hiva-
tal szájában a közérdek már valami reális, valóságos anyagból kivont értékképzetet jelent, 
de magában inkább egy szakszerű működés belső rendjét […], mintsem a köz ügyét. 
Végül a közérdek úgy, ahogyan az élet, a társadalom […] megfogalmazza, a köz ügyéhez 
legközelebb áll, de valami tagolatlan, körvonalazatlan.”1 

Bibó István gondolatai arra világítanak rá, hogy a közérdek fogalma még abban az 
esetben is vitatott, ha eltekintünk annak tartalmától. Teljesen mást jelenthet ugyanis 
a politikai hatalomgyakorlás alanyai, a hatalomgyakorlás állami szervezetrendsze-
rének – politikai és közigazgatási ‒ tevékenysége, és mást a társadalom – alattvalók/ 
kormányzottak/állampolgárok ‒ oldaláról. Jelen tanulmány az első problémakör 
megvilágítására törekszik. A szerző azt kívánja behatóbban elemezni, hogy a politi-
kai gondolkodás történetében miként változott a politikai közösség működésében, 
ezen közösség tagjainak egymáshoz való viszonyában az egyéni és közérdek jelen-
téstartalma, illetve hogyan változott a közjó-közakarat és közérdek számos esetben 
egymással szinonim módon kezelt fogalmi köre. 

1  Bibó István: A magyar közigazgatásról. Válogatott tanulmányok II. Gondolat, Budapest, 1986, 
474. o.
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2. A KÖZJÓ ERKÖLCSI KATEGÓRIÁJA  
A PREMODERN POLITIKAI FILOZÓFIÁKBAN.

Az ókori és középkori keresztény politikai bölcseletet alapvetően az eszményi állam 
megteremtésének vágya sarkallta arra, hogy az ember társadalmi mivoltát, illetve 
ezen mivolt állami keretek közötti megvalósulását megindokolja. Ez a törekvés szo-
rosan összefüggött azzal, hogy a korszak gondolkodói számára az erkölcs és poli-
tika nem volt szétválasztható. Bármilyen hatalmi harcok és ellentétek szabdalták a 
politikai valóság szintjén a görög poliszok, a Római Birodalom vagy a keresztény 
monarchiák világát, minden egyes gondolkodót az foglalkoztatott, hogy lehet ebből 
a valóságból az ideális közösségi együttélés alapjait megteremteni. 

Milyen szabályok és értékek mentén valósulhat egy ideális közösségi rend? Ter-
mészetesnek tűnt, hogy az eszményi állam alapja valamilyen erkölcsi normában, il-
letve a tételes, ember alkotta jog mögött meghúzódó magasabb rendű értéken nyug-
szik, ezen értékek megfelelése pedig nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy az állam 
jól működjön. Ennek megvalósításához szorosan hozzátartozott a korszakra jellem-
ző két további feltétel együttes jelenléte is. A premodern kor embere el sem tudta 
képzelni önmagát önálló és autonóm individuumként, olyan szabad lényként, aki a 
közösséggel szemben is érvényesíthette volna érdektörekvéseit vagy egyéni jogait. 
Az emberi létezés értelme kizárólag társadalmi és állami keretek között volt meg-
határozható, az egyes ember vágyai és törekvései ennek alárendelten jelentek meg, a 
közösség egészének törekvései függvényében nyertek értelmet. A viszonylag kis né-
pesség és a személyes kapcsolatok fontossága nem tette szükségessé, hogy az egyes 
csoportok szükségleteit, érdekeit és nézeteit sajátos intézmények és mechanizmusok 
(például nyilvánosság, érdekképviselet) közvetítsék a többiek, illetőleg a közösség 
egészét képviselő „állam” felé. Sőt, a politikai közösség működésének ideális módját 
is azzal magyarázták, hogy a köz egészének java az állam célja. A másik előfeltétel a 
politikai döntéshozatalban részt vevő kevesek uralmának jellemvonásában ragadha-
tó meg, egy szűk kiváltságos réteg tartotta fenn magának a politikai döntéshozatal 
jogát. 

Ebben a hosszú időszakban ‒ a nem csekély különbségek ellenére is ‒ a politika 
világának erkölcsi kontextusba helyezése miatt a közjó (bonum comune) fogalma 
volt meghatározó. A közérdek a politikai filozófiai irodalomban nem kapott helyet, 
amely annak köszönhető, hogy a politika, az erkölcs és a gazdaság három területe 
nem önállóan, saját törvényszerűségei alapján volt vizsgálandó, hanem az ember 
gyakorlati tevékenysége részeként. Arisztotelész a politikát a legmagasabb rendű 
gyakorlati tudományok közé sorolta. Az emberi cselekvéseknek a különböző vélt 
vagy valós célokra irányultságából bontotta ki a közösségi élet rendjét. Az emberi 
céloknak végső soron el kell vezetnie a legfőbb jóhoz, amelynek külső kerete/for-
mája a polisz, a politikai közösségi együttélés rendje. A  racionális görög filozófia 
ezen meghatározó képviselője a teleologikusan értelmezett és a legfőbb jóra irányu-
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ló cselekvések hierarchiájában az államot jelölte meg az emberi élet azon színteréül, 
amely képes a „végső cél”, a „legfőbb jó” és az „önmagának való elegendőség” krité-
riumainak eleget tenni.2 Az állam mint az egyéni boldogság színtere természetesen 
működhet rosszul, de ennek oka nem az államban keresendő, hanem annak rossz 
működésében. Ezen a ponton lépett be az egyéni és a közjó megkülönböztetésének 
szükségessége, amely elvezetett az államformák helyes és helytelen változatai meg-
különböztetéséhez. 

Az arisztotelészi filozófia tanításait átültető Aquinói Szent Tamás szintén a kö-
zösségi lét kizárólagosságából kiindulva kereste az ideális állam motívumait. Ahogy 
az antik előfutár, úgy a keresztény politikai bölcselet is különbséget tett a közösség 
egészének rendelkezésére álló javak, illetve a jogok és kötelességek rendszerében 
azon mércék között, amelyek biztosították az igazságos közösségi élet rendjét. Az 
1. érdem, a 2. kölcsönösség, vagy éppen 3. kiigazítás, illetve a 4. megtorlás mind-
egyike arra utalt, hogy az egyén és közösség viszonyában ki „mivel” tartozott a 
másik félnek. 

Bár a közjó fogalmának materiális összetevőit a korszak szereplői sem határozták 
meg, afféle erkölcsi eszmét láttak benne, amely a társadalom egésze számára kívá-
natos és elérendő cél volt függetlenül az egyén társadalmi státusától és törekvéseitől. 
Kitűnően érzékelteti ezt a helyzetet Benjamin Constant, aki A régiek és modernek 
szabadságáról című művében.3 A „régiek” számára az egyéni javak oly mértékben 
rendelődtek alá a közösségi javaknak, hogy egyfelől korlátok köré szorították az 
egyéni törekvéseket, másrészt amennyiben a kettő között ellentét állt fenn, teljesen 
természetes volt az előbbi alárendelődése, azaz a közösségi javak előmozdításáért 
való „áldozathozatal”. A  modern ember ezzel szemben az egyéni törekvésein ke-
resztül közelít a közjó vagy közérdek felé, szabadságvágya és jogainak/kötelességei-
nek rendszerre akár az állammal szemben is védelmet kíván. A két korszak közöt-
ti különbség szempontjából átmenetet képeznek a reneszánsz gondolkodói, akik a 
politika világát már nem erkölcsi normák alapján, tehát nem egy elképzelt ideális 
rendben írták körül, hanem annak tényleges működésében szemlélték. Ez vezetett 
oda, hogy a közjó – a közösségi javak igazságos elosztási rendje ‒ helyett először az 
államérdek, majd az egyén természetes jogai és érdekei kerüljenek a vizsgálódás 
középpontjába, amely felveti a közakarat és az abban megnyilvánuló közérdek meg-
határozásának első próbálkozásait. 

2  Ross, sir David: Arisztotelész. Osiris, Budapest, 1996, 305‒307. o.
3  Constant, Benjamin: A régiek és modernek szabadsága. Atlantisz, Budapest, 1997. 
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3. AZ ÁLLAMÉRDEK ÉS/VAGY KONSZENZUS A RENESZÁNSZ  
ÉS AZ ÚJKOR POLITIKAFILOZÓFIAI TÖREKVÉSEKBEN

A közjó fogalmának háttérbe szorulása akkor vette kezdetét, amikor lehetővé vált 
az emberi szabadságnak a közösségi élettől elkülönített értelmezése. Mirandola 
Az ember méltóságáról írott kisebb művében4 már az emberi élet lényegét nem az 
Arisztotelésznél és Aquinói Szent Tamásnál jelen levő zoon politikonban, hanem az 
ember döntési szabadságában jelölte meg. A kora újkorra jellemzően ugyan még 
szekularizációról nem beszélhetünk, de az autonómia ezen kezdeti megfogalmazása 
hozzásegít ahhoz, hogy az egyén és állam viszonyát később új szempontból lehessen 
értelmezni. Az egyéni önkibontakozás lehetősége odavezetett, hogy nem az állam-
ban megtestesült, ám megfoghatatlan közjó fogalmának alárendelten kellett értel-
mezni az egyén és a politikai közösség kapcsolatát. Bár Mirandola még a döntési 
szabadságban megragadott létezés értelmezésekor szükségesnek tartotta az etika, a 
dialektika és a teológia együttes művelését és az Istennek tetsző élet elérését jelölte 
meg az emberi élet végső céljaként, nézetei nem kis változást hoztak az államra vo-
natkozó nézetek terén is. A változás két irányban haladt: 

1. Dante, Marsilius és Machiavelli művei az államérdek fogalmának legmegha-
tározóbb képviselői, 

2. a társadalmi szerződést kifejtő szerzők: Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau 
az egyének közötti konszenzus (döntés, megállapodás) különböző modelljeit 
hangsúlyozták, s az emberi természetből, az ember társadalmi kötelékeit jel-
lemző tulajdonságaiból kiindulva különböző módon magyarázták az egyéni 
érdekek és a közjó/közérdek viszonyát. 

Mindkét irány hatott az egyéni érdektörekvések, illetve a politikai közösség érdekei 
közötti erkölcsi normákat nélkülöző viszony tisztázására. Amennyiben a reneszánsz 
kor itáliai szerzőit vesszük szemügyre, a politikai széttagoltság realitásából kell ki-
indulnunk, ahol magától értetődőnek tűnt, hogy nem a közösségi javak elosztása 
állt a politikai filozófia középpontjában, hanem az állam stabil működése. Danténak 
Az egyeduralomról írott műve ugyan még a XIV. századi Európa hatalmi viszonya-
it, a pápaság és császárság harcát tükrözik vissza, ezért nagyon erős megszorítással 
sorolható a fenn említett szerzők köré, ám művének újdonsága, hogy a politikai 
hatalom funkciója alapján elemezte az állam szükségességét, amelynek elsőrendű 
célját, az általános béke megteremtésében jelölte meg. A humanista stílusban író-
dott mű Arisztotelész érveit vette kölcsön. Ugyan az uralkodó hatalmát Istentől ere-
deztette, de egyúttal azt állította, hogy egy nagy egységes birodalom keretei között 
létező állam tud eme célnak megfelelni. „[…] nyilvánvaló, hogy az egyetemes béke 

4  Mirandola, Giovanni Pico della: Az ember méltóságáról. In Vajda Mihály (szerk.): Rene-
szánsz etikai antológia. Gondolat, Budapest, 1984, 212‒244. o.
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mindazon dolgok között a legfőbb jó, amely az emberi boldogság elérésére vannak 
rendelve […] az egész emberi nem egy cél felé törekszik, kell, hogy legyen valaki, 
aki szabályt szabjon és uralkodjék, akit monarchának vagy császárnak neveznek. Így 
világos, hogy a világi jóléthez szükséges a monarchia vagy császárság.”5

Padovai Marsilius A béke védelmezője szintén a császár világi hatalma mellett 
foglalt állást. Gondolatainak újszerűsége abban állt, hogy az arisztotelészi fogalmak 
segítségül hívásával az állam eredetére vonatkozóan az ember felismerésére helyezte 
a hangsúlyt. Nézete szerint nem az emberi természetből kifolyólag következik, hogy 
az egyén egyre nagyobb szintű közösségi formákban él (például Arisztotelésznél: 
család-falu-polisz), hanem akarati aktus következtében, azaz a közösség többi tagjá-
nak állam létrehozására irányuló megegyező akarata által. Ez a Mirandolánál fellel-
hető döntési szabadság politikai formája. Az állam legfontosabb jellemvonása, hogy 
törvényeket alkot, és azokat kényszerítő hatalma folytán alattvalóival be is tartatja.6 
Ugyanakkor a törvényhozó hatalom alanya a polgárok (nagyobb részének) közössé-
ge, tehát az állam Danténál is megfigyelhető legfőbb funkciója a béke és nyugalom 
fenntartása már a politikai közösség egy részének hatalomgyakorlásával kapcsoló-
dik egybe. Marsiliusnál már nem az a fontos, hogy a közjó fogalma alatt megha-
tározott ideális rendet és a közösségi javak igazságos elosztását tartsuk szem előtt, 
hanem hogy a politikai közösség arra feljogosított szerve alkosson törvényeket, és 
az állam képes legyen a béke megteremtésére és fenntartására. Niccolò Machiavelli 
az államok tanulmányozását nem az isteni gondviselés vagy valamely erkölcsi nor-
mának való megfelelés alapján, hanem a politikai hatalom kontextusában tartot-
ta feladatának. A hatalom megszerzése és megtartása a vezetők hatékony hatalmi 
technikáin múlik, amelynek során kizárólag az államérdek irányíthatja a politikai 
közösség élén álló személy(ek) cselekedeteit. 

A reneszánsz politikai gondolkodás következményeként az államérdek az államha-
talom igazolási forrásává vált, a hatalom alanya az elkövetkezendő évszázadok során 
fokozatosan elszemélytelenedett.7 Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy az állam-
érdek fogalmába belefért bármilyen tartalom. A modern politikai filozófia képviselői 
(Machiavelli, Bodin, Hobbes) számára az uralkodó/fejedelem, mint az állam vezetője 
magának vindikálta azt a jogot, hogy eldöntse, mi számít államérdeknek és mi nem. 

A  társadalmi szerződés számos alakja ugyanakkor már a szerződés létrehozá-
sának eltérő módja következtében is különböző álláspontra helyezkedett. Akár az 
uralkodó, akár a politikai közösség egy része döntött ebben a kérdésben, ám a dön-
tés nem szorult erkölcsi vagy isteni igazolásra. Mindezzel együtt nem kis különbség 
húzódott meg a szerződési konstrukcióban gondolkodó szerzők között.

5  Alighieri Dante: Az egyeduralom. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983, 10‒13. o. 
6  Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Budapest, 2003, 86. o. 
7  Paczolay Péter: Államelmélet I. Machiavelli és az államfogalom születése. Korona Kiadó, Bu-

dapest, 1998, 13. o
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a) A  hobbesi megoldás az alávetési szerződéssel létrehozott uralkodói szuvere-
nitáson nyugodott. A szerző a Leviatánban az állam keletkezése indokának az em-
ber természetétől fogva szabad és mások felett uralkodni akaró voltát jelölte meg. 
Egyedül az állam képes azon önkorlátozó intézkedések bevezetésére, amely biztosít-
ja az egyén önfenntartásának, életben maradásának feltételeit. „Olyan közhatalmat, 
amely a külső támadástól és az egymásnak okozott jogtalanságoktól meg tud min-
ket védeni és ezáltal olyan biztonságot nyújt nekünk, hogy szorgalmunk és a föld 
gyümölcseinek jóvoltából elláthassunk önmagunkat, és elégedetten élhessünk, csa-
kis azon módon lehet létrehozni, hogy minden hatalmat és erőt egyetlen személyre 
vagy egyetlen olyan gyülekezetre ruházzunk át, amely az akaratunkat egyetlen szó-
többséggel egyetlen akarattá alakítja. Ami azt jelenti, hogy egy olyan személyt, vagy 
gyülekezetet jelölünk ki, amely valamennyiünket megtestesíti, vagyis valamennyi-
ünk megbízottja s hogy magunkénak ismerjük el mindazt, amit a minket ily módon 
megtestesítő személy a közbéke és közbiztonság dolgában cselekszik vagy elrendel, 
s akaratának és ítéletének mindegyikünk alárendeli maga akaratát és ítéletét […] 
így születik meg az a nagy LEVIATÁN, […] amelynek békénket és oltalmunkat kö-
szönhetjük.”8

Hobbes államának újdonsága abban állt, hogy az emberi természet lényegét an-
nak konfliktusos voltában ragadta meg. Kizártnak tartotta, hogy az egyén különb-
séget téve egyéni érdekei és közérdek között képes lenne önszántából lemondani az 
előbbiről, hogy teret adjon az utóbbi érvényesülésének. Az emberi társadalmat pont 
az különbözteti meg a méhek és hangyák közösségétől, hogy elkülöníti ezen érdek-
köröket egymástól, és önszántából nem képes kommunitárius modell megvalósí-
tására. A közösség javára történő cselekvés mint életcél távol áll az emberi nemtől. 
„Először is mi más élőlényekkel ellentétben szakadatlanul versengünk egymással 
a megbecsülésért és a méltóságért. Következésképpen közöttünk irigység, gyűlöl-
ködés, végül hadiállapot uralkodik, e lények között viszont nem. Másodszor ezen 
lényeknél nincs különbség a közjó és az egyéni jó között, s mivel természettől fogva 
egyéni javukra törekszenek, ezáltal a közjót is elősegítik. Ezzel szemben az ember, 
aki abban leli örömét, ha összehasonlítja magát a többi emberrel csak azt élvezi, ami 
kiemelkedő.”9 Az ebből kivezető utat az uralkodói szuverenitás megteremtése oldja 
meg, amely az állam területén belül meghatározott és megkérdőjelezhetetlen, végső 
és korlátlan döntés centruma. 

Itt már arról van szó, hogy az állam az emberek akaratából jött létre, s az uralko-
dó akaratában egyesülve az államban biztosítja az életben maradást a külső és belső 
ellenséggel szemben. Tévedés lenne azonban az abszolút monarchiát a külső és bel-
ső béke/rend fenntartásának kizárólagosságaként leírni. Bodinnek köszönhetően az 

8  Hobbes, Thomas: Leviatán vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma I. Kossuth 
Kiadó, Budapest, 1999, 208‒209. o.

9  Hobbes 1999, 207. o.
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adóztatás, a hivatalnokok kinevezése (hivatali szervezetrendszer működtetése) is a 
szuverén döntésének elemei voltak. Sőt a merkantilista gazdaságpolitika, vagy a ma-
nufaktúrák támogatása, az infrastruktúra és ipar fejlesztése a modern állam döntési 
kompetenciájába tartoztak. Mindezek mögött a szuverénnek a társadalmat felülről 
megreformáló és javító társadalompolitikai funkciója érhető tetten. Ez azt jelentette, 
hogy az uralkodó hivatali apparátusán keresztül képes volt az alattvalók, a politikai 
döntéshozatal folyamatán kívül rekedt nép jólétét és boldogságát biztosítani. A fel-
világosult abszolutizmus kormányzatának középpontjában az uralkodó állt, aki a 
közjó előmozdításán fáradozott. 

Az egyén érdektörekvéseiben megnyilvánuló konfliktusokat az állam oldotta fel 
azzal, hogy a közjót tudatos politikával nemcsak megőrizte, hanem elő is mozdítot-
ta.10 Ezzel már nem a létező javak igazságos elosztására törekedett, hanem jogszabá-
lyok által az állami törvényhozás és közigazgatás szervezetrendszerén keresztül az 
alattvalók művelését, nevelését, anyagi jólétét igyekezett előmozdítani. Természete-
sen ezen törekvés is egy ideális képet rajzolt a XVII–XVIII. század politikai valósá-
gáról, ám mégis nem kis mértékben különbözött a premodern politikai filozófiák 
államra vonatkozó nézeteitől. 

b) Spinoza megoldása a XVII. században nem számított ugyan a szerződéselmé-
letek markáns megfogalmazásának, a szerző elképzeléseit mégsem lehet teljes mér-
tékben figyelmen kívül hagyni. A Politikai tanulmány számos érdekes tanulságot rejt 
magában. Azt a szerző sem tagadta, hogy az emberek nem élhetnek jogközösségen 
kívül, ez azonban nem új gondolat, s ezt Spinoza is érzékelte. Nála az államelméleti 
fejtegetések alapja az ember indulati motívumában állt. Ebben nagyon közel állt 
Hobbeshoz. Tisztában volt azzal, hogy az indulatok az észhasználat által kordában 
tarthatóak, ám az állam keletkezésének okát az emberek közös természetéből és al-
katából vezette le, ezt pedig az indulatokból eredő konfliktusokban fedezte fel. Úgy 
vélte, hogy az emberek természeti állapotban ellenségek. „Ha az emberek jogközös-
ségben élnek, s valamennyit úgyszólván ugyanazon szellem vezeti, akkor bizonyos, 
hogy mindegyiküknek annyival kevesebb joga van, amennyivel a többiek együtte-
sen hatalmasabbak nála, azaz valójában csak annyi természeti joga lesz, amennyit 
a közös jog megenged neki. Egyébként bármit parancsol reá a közös megállapodás, 
azt tartozik végrehajtani, vagy pedig a jog kényszeríti rá. Ezt a jogot, amelyet a so-
kaság hatalma szab meg kormányzatnak szokták nevezni. Ezt pedig az tartja telje-
sen kezében, akire közös megegyezéssel rábízták az állam gondját, nevezetesen a 
törvények hozásának, értelmezésének és eltörlésének, a városok megerősítésének, a 
háborúról és békéről szóló döntésnek a jogát. Ha ezt az egész népességből összetett 
gyűlésre bízzák, akkor a kormányzást demokráciának nevezik; ha csupán néhány 

10  Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyu-
gati keresztény kultúrkörben, 1300‒1800. Kronosz Kiadó, Pécs, 2015.
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kiválasztottra, akkor arisztokráciának; ha pedig végül az állam gondja, s következő-
leg egy ember kezében van, akkor monarchiának nevezik.”11 

Spinozánál a legfőbb hatalom joga eldönteni, mi a jó és mi a rossz, mi az igaz-
ságos és mi igazságtalan. A kormányzás szellemeként felfogott jogot mindenkinek 
követnie kell. A jog végső során az állam biztonságát és békéjét biztosítja. Ezzel tu-
lajdonképpen a filozófus az államérdek fogalmát ülteti be elméletébe, s az alattvaló 
legfőbb kötelességévé teszi a jogszabályok végrehajtását. Az államforma eldöntése 
kérdésében a szerző túlságosan általánosan fogalmazott. Minden politikai közös-
ség számára az az állam ideális formája, amely […] alatt az emberek egyetértésben 
élnek, s amelynek törvényeit sértetlenül fenntartják. Mert bizonyos, hogy a lázadá-
sokat, háborúkat; a törvények megvetését vagy megsértését nem annyira az alatt-
valók gonoszságának, mint a rossz államformáknak kell betudni. Mert az embe-
rek nem születnek állampolgároknak, hanem válnak azokká. Ezenkívül az emberek 
természetes indulatai mindenütt ugyanazok. Ha tehát az egyik államban nagyobb 
mértékben uralkodik a rosszaság, és nagyobb a bűnesetek száma, mint a másikban, 
akkor ez bizonyosan onnan van, hogy egy ilyen állam nem gondoskodott eléggé az 
egyetértésről, nem elég előrelátással hozta meg törvényeit, s következőleg nem érvé-
nyesítette feltétlenül az állam jogát. „Az az állami élet ugyanis amely nem szüntette 
meg a lázadások okait, ahol állandóan a háborútól kell félni, s végül ahol gyakran 
megsértik a törvényeket, nem sokban különbözik attól a természeti állapottól, ahol 
mindenki a maga gondolkodásmódja szerint nagy életveszedelemben él.”12 

Spinoza Hobbes követőjének tekinthető abban az értelemben is, ahogy az állam 
működését a közjó fogalmához rendeli. Amennyiben az állam szempontjából a sta-
bilitást tekintjük a legfőbb értéknek, akkor ezt a kormányzók és a kormányzottak 
oldaláról egyaránt biztosítani kell. A szerző szerint a közjó megvalósítása történhet 
önként, kényszer vagy szükségszerűség révén. „A közjó lényege az […] ész előírása 
szerinti élet.”13 

A szűkre szabott meghatározáson túl Spinozát inkább az érdekli, hogy kik hatá-
rozzák meg az egyes esetekben ezen észszerű élet alapjait, azaz kiknek a kezében van 
a hatalom? Itt egy érdekes ellentmondásra hívja fel a figyelmet. A közjóra vonatkoz-
tatott állami ügyekben hozott döntés nem bízható egyetlen emberre, amelynek oka 
egész egyszerűen abban áll, hogy egyetlen személy sem képes minden ügyre vo-
natkozó döntés meghozatalára. „Mert senki sem oly éber, hogy olykor ne aludnék, 
és senki sem oly erős és megközelíthetetlen jellemű, hogy néha mégpedig éppen, 
amikor a legnagyobb lelkierőre volna szüksége, meg ne inogna és rábeszélésnek ne 
engedne.”14 Ezzel szemben a politikai valóság azt támasztja alá, hogy a birodalmak 

11  Spinoza: Politikai tanulmány és levelezés. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980, 26. o.
12  Spinoza 1980, 39. o.
13  Spinoza 1980, 41. o.
14  Uo. 
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mindig tovább maradtak fenn a történelemben. Az ellentmondást Spinoza az arisz-
tokratikus vezetésben látta megoldottnak, úgy, hogy az állam alaptörvényei és az 
aktuális ügyek tekintetében a tanácsadók véleményének meghallgatása után az ural-
kodó döntsön. Mivel a közjó az állam biztonságát és stabilitását jelentette, ez volt 
az és racionális élet alapja, ezért az uralkodó köteles volt tanácsadói véleményének 
meghallgatására, a kormányzás tehát Spinozánál egy szűk réteg kezében volt. 

c) Locke szerződéselmélete merőben eltért a hobbesiánus modelltől. Az embert 
természetétől fogva szabad és egyenlő lényként ábrázoló szerző a polgári kormány-
zat alapjának a közös törvények szerinti élet megszervezését és a törvényt megsértők 
szankcionálását tekintette. Az állam létrehozásának indoka ebben az esetben is a 
társadalmi béke fenntartása, de ez már politikai közösség egészén keresztül törté-
nik. Locke Hobbesnak a bibliai szörnyként jellemzett államáról nem kis iróniával 
beszélt: „Mert miféle biztonság és miféle védelem jut az alattvalóknak az ilyen ál-
lamban az abszolút uralkodó által alkalmazott erőszakkal és elnyomással szemben? 
[…] Aki így gondolkodik, az azt képzeli, hogy az ilyen emberek annyira balgák, 
hogy nagy gonddal igyekeznek elkerülni azokat a bajokat, amelyeket a görények 
vagy rókák okozhatnak nekik, viszont belenyugszanak abba, hogy oroszlánok falják 
fel őket, sőt ezt tartják biztonságosnak.”15

Ez azt jelentette, hogy Locke-nál a közös megegyezéssel létrehozott államban 
senki nem állhat a törvények felett, így ezen állam legitimációs bázisa a polgárok 
egyetemleges akarata. Amint az állam létrejött elegendő a többségi elvre hivatkozni, ez 
pedig a legfőbb hatalmon – a törvényhozáson – keresztül történik. 

John Locke elmélete számos szempontból a XIX. századi liberális értékrend meg-
alapozását tette lehetővé. Azáltal, hogy elutasította a Leviatánban felvázolt abszolút 
és korlátlan hatalmat, lehetőséget biztosított arra, hogy a politikai közösség egésze 
döntse el, miben áll az állam funkciója. A közjóra vonatkozó döntés alanya a poli-
tikai testté formálódott emberek közössége. Mivel a hatalom delegált és a többség 
akarata érvényesül, ezért a közjó fogalmát időről időre újra és újra meg kell hatá-
rozni. Amennyiben az állami hatalom birtokában ezzel ellentétes döntés születik, a 
választópolgároknak jogukban állt visszahívni a hatalom képviselőit. Ez a polgári 
szabadság egyik legfontosabb biztosítéka. Itt már nem arról van szó, hogy a szuve-
rén felülről végrehajtott reformokkal valósítja meg a közjót, nem az ő döntési kom-
petenciájába tartozik, hanem a politikai közösség által megbízott személyek több-
ségi akaratán keresztül. Ehhez viszont a képviselet előtt már egyezségre kell jutni a 
tekintetben, hogy mi a közösség java. Locke nyomán a liberális ideológia képviselői 
alapvetően az egyén jogaira, önmeghatározására és önmegvalósítására hagyatkozva 
az állami hatalom cselekvési körét valamiféle passzív – a magántulajdont és szabad-
ságjogokat védő – funkcióban látták.

15  Locke, John: Értekezés a polgári kormányzat igaz eredetéről, hatóköréről és céljairól. Gon-
dolat, Budapest, 1986, 101‒102. o. 
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d)  Rousseau voluntarista modelljében az emberek akképpen mondanak le termé-
szetes szabadságukról, hogy nem a hobbesi értelemben vett elnyomottak alattvalói 
státusába, hanem a polgári szabadság állapotába kerülnek. A társadalmi szerződés 
során mindenki az egész közösség javára mond le természetes jogairól. Ebben a fo-
lyamatban minden személy az általános akarat legfőbb irányítása alá kerül az ösz-
szesség elkülöníthetetlen részeként.16 Az ember kettős viszonyban áll a közösséggel: 
részese a szuverénnek és alattvalója az államnak. 

A Rousseau által felvázolt társadalmi szerződés számos érdekes következmény-
nyel járt együtt. Először is az általános akarat elidegeníthetetlen, oszthatatlan és té-
vedhetetlen. Másodszor az általános akarat nem azonos az egyes ember akaratának 
összességével. Az általános akarat a közösség egészének érdekében áll, ettől válik 
általánossá. Amennyiben az egyén magánérdeke ennek ellentmond, akkor azt köz-
érdeknek alá kell rendelni. „A  fentiekből az következik, hogy az általános akarat 
mindig az igazság pártján van és mindig a köz hasznára törekszik; az azonban nem 
következik, hogy a nép határozatai mindig ugyanolyan helyesek. Az ember mindig a 
maga javát akarja, de nem mindig látja, hogy mi az. A népet nem lehet megrontani, 
de meg lehet téveszteni, ilyenkor tűnik fel úgy, mintha a rosszat akarná […] Min-
denki akarata gyakran eltér az általános akarattól, ez utóbbi csak a közérdeket nézi, 
míg az előbbi a magánérdekeket, s nem több a különös akaratok összegénél. De ha a 
különös akaratokból elvesszük azt, amiben az egyik több vagy kevesebb a másiknál, 
márpedig ezek a különbségek kölcsönösen megsemmisítik egymást, úgy a kivonás 
eredményeként az általános akarat marad fenn.”17 

Érdemes egy pillanatra a szerző által fűzött megjegyzést is figyelembe venni az 
egyén magánakaratán nyugvó magánérdek (partikuláris érdek) – az általános akara-
ton nyugvó közérdek – és a magánakaratok összességéből előálló különös érdekek 
szövevényes hálójában. Maga Rousseau jelenti ki, hogy amennyiben két magánér-
dek egy harmadik érdekkel szemben kerül összhangba, úgy valamennyi érdek össz-
hangja az összes magánszemély érdekével szemben alakul ki. Ha nem léteznének 
különböző érdekek, alighogy megsejtenénk, mi a közérdek, máris akadálytalanul 
érvényesülne: magától menne minden, s a politika nem volna többet művészet.18 

A francia felvilágosodás képviselőjének nézete rávilágított arra, hogy a közérdek 
azontúl, hogy nem rendelkezik a premodern filozófiák erkölcsi természetével, a köz-
akarat tartalmi eleme. Itt tehát az akarat felől, méghozzá a politikai közösség egészét 
jelképező általános akarat oldaláról lehet kísérletet tenni a közérdekfogalom megra-
gadására. Rousseau ugyan nem igazít el bennünket a közérdek materiális összetevői 
irányában, de arra sikerült rávilágítania, ahogy Hobbesnak is, hogy az egyénnek 

16  Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerződésről avagy a politikai jog elvei. Matura Böl-
cselet, Budapest, 1997, 20. o.

17  Rousseau 1997, 27. o.
18  Uo. 



78 TANULMÁNYOK • JOGELMÉLET

vannak magánérdekei, ezek szembekerül(het)nek a közérdekkel, tehát a modern 
társadalom embere már érdektörekvések hálójában élő individuális lény. Csakhogy 
ebből kiindulva nem lehet a közérdek fogalmát tisztázni, hiszen ez nem egyenlő 
egyesek érdekének közérdekké nyilvánításával és nem egyenlő a magánszemélyek 
akarata összességével sem. Közérdek az, ami a politikai közösség egészének akaratát 
fejezi ki. (Nyomdokain haladva Robespierre Az alkotmányról mondott 1795. május 
10-i konventi beszédében azt állította: „A Nép érdeke az általános érdek, a hatal-
mon levők érdeke a magánérdek. Hogy jó legyen, a népnek csupán arra van szüksége, 
hogy jobban szeresse önmagát, mint azt, ami nem ő.”19) Rousseau megállapításának 
súlyát mi sem bizonyítja jobban, hogy egyfelől megengedi, sőt kívánatosnak tartja 
a közérdekkel szembeni magánérdek(ek) teljes elnyomását. Ez biztosítja egyúttal a 
politikai szabadság lényegét is, amelyre az egyén a politikai közösség egésze által rá-
kényszeríthető. Másfelől az általános akarat csak azáltal biztosítható, ha az emberek 
nem szervezkednek, nem társulnak (mások véleményétől függetlenül alakítják ki 
saját véleményüket), és a szükséges ismeretek birtokában döntenek. 

Ennek az antipluralista és a polgári társulások létezését tiltó szemlélet számos 
problémát rejt magában. Tegyük fel, hogy a közösség egészét érintő kérdésben (pél-
dául a szmog csökkentése a nagyvárosokban) minden ember külső befolyástól füg-
getlenül hozhat döntést. Egyéni érdek (autóval gyorsabban, könnyebben és kényel-
mesebben ér el az illető A-ból B-be) és közérdek (szmogmentes, tiszta városi levegő 
és egészséges környezet biztosítása) összeütközésében egyfelől semmi nem garan-
tálja azt, hogy az illető nem a magánérdek elsőbbsége mentén fog döntést hozni. 
Másfelől a környezetszennyezésre vonatkozó ismeretei könnyen lehet, hogy nem 
elegendőek egy ilyen döntés meghozatalához, ám ha más emberekkel (társadalmi 
csoportokkal, hírforrásokkal) kapcsolatba léphetne, akkor kellő ismeret birtokában 
akár a közérdek érvényesítése mentén dönthetne. Ebből az következik, hogy a kül-
ső befolyás hiánya nem vezet el automatikusan a közérdek iránti elköteleződéshez, 
másfelől a kellő ismeret sem garancia arra, hogy ne a magánérdek domináljon, vagy 
nem a közösség minden tagja által összeadott magánérdekek összessége. 

Rousseau emberképe nagyon idealistának tűnhet. Amennyiben a politikai közös-
ség minden egyes tagjáról feltételezzük, hogy racionális és morális lény, úgy valóban 
garantálható a közérdek érvényesülése minden közügyre vonatkozóan. Ezzel kor-
társai közül Voltaire is vitába szállt. A Metafizikai értekezésben felvázolt emberkép 
sokkal árnyaltabb, nem a hobbesi „félelmetes” és önző ember, de nem Rousseau 
racionális és morális embere. Sokkal inkább valamiféle értelmes egoizmus jellemzi, 
amely a szenvedélyekkel párosulva eredményezi azt, hogy egyes emberek mások aka-
ratának engedelmeskednek.20 A fenti példánál maradva az ember közérdek mentén 

19  Robespierre, Maximilien: Elveim kifejtése. Gondolat, Budapest, 1968, 349. o.
20  Voltaire: Metafizikai értekezés. In Voltaire válogatott filozófiai írásai. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1991, 197‒198. o. Voltaire szerint az embert a szolidaritásérzés mellett szenvedélyei, 
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történő elköteleződését az is jelentős mértékben előmozdíthatja, ha az adott ügy-
re vonatkozó jogokat vagy kedvezményeket helyeznek kilátásba (például ingyenes 
tömegközlekedés), amely sokkal inkább motiválttá teheti az embert magánérdekei 
háttérbe szorításában. 

Mindent egybevetve a társadalmi szerződés legmeghatározóbb képviselői abban 
egyetértettek, hogy az embert a közösségi léttől függetlenül egyénként/individuum-
ként kell számba venni. Nézetem szerint ez az előfeltétele az egyéni érdek és közérdek 
megkülönböztetésének. A közérdekre vonatkozó elméletek azonban már jelentős mér-
tékben különböznek attól, hogy miként gondolkodunk az emberi természetről. Az 
egyént lehet békés, szabad és jó lényként felfogni, így a politikai közösség tagjaként 
racionális és morális lényként képes a felismert magánérdekek hálójában a köztük 
lévő érdekkonfliktusok feloldására, a közérdek előtérbe állítására. Ezzel ellentétben, 
amennyiben az emberben önző, másokon uralkodni vágyó személyt látunk, akkor 
a közhatalom birtokában lévő szuverén (uralkodó) biztosítja a politikai közösség 
egységét, és hoz döntést a közérdek(ek)re vonatkozóan. Ebben az időszakban jelent 
meg az államérdek erkölcsi és vallási tartalomtól független fogalma, amely az állam 

mindenekelőtt kevélysége jellemzi: „[…] soha nem vezet nagy birodalmak és virágzó városok 
alapításához, ha nincsenek nagy szenvedélyeink.

E szenvedélyekkel igazság szerint gyakran visszaélnek, ami igen sok bajt okozott; elsősorban 
nekik köszönhető az a rend, amit ma a Földön láthatunk. Kivált a kevélység volt az az eszköz, 
amelynek segítségével a társadalom szép épülete megépült. Alig egyesítettek néhány embert a 
szükségletek, amikor a legfortélyosabbak már észrevették, hogy minden embernek nem csupán a 
jólét utáni leküzdhetetlen vágyakozással jöttek világra, de fékezhetetlen kevélységgel is.

Nem volt nehéz meggyőzni őket, hogy a társadalom közös javáért feláldozzák személyes jólé-
tük egy részét, kevélységük bőséges kárpótlást nyer a veszteségért. 

Így tehát hamar megkülönböztették az emberek két osztályát; az első az isteni emberek osz-
tálya, akik feláldozzák önszeretetüket a közjó érdekében; a második a nyomorultaké, akik csak 
önmagukat szeretik; mindenki az első osztályba akart és akar még ma is tartozni, jóllehet szíve 
szerint mindenki a másodikba tartozik; és a leggyávább, a leginkább a saját vágyaikra hagyatkozó 
emberek kiáltották a leghangosabban, hogy mindent oda kell dobni a köz javáért. A parancsolási 
vágy, amely a kevélység egyik elágazása, és éppen olyan jól megfigyelhető egy iskolamesteren, 
a falu bíráján, mint egy pápán és egy császáron, még hatalmasabb ösztönzést adott az emberi 
iparkodásnak, mert iparkodás és ügyesség szükségeltetik ahhoz, hogy az embereket rávegyék a 
más embereknek való engedelmeskedésre: világosan meg kellett mutatni nekik, hogy ez utóbbiak 
többet tudnak és hasznukra válnak.

Engedelmeskedésük megvásárlása céljából mindenekelőtt a kapzsiságukat kellett kihasználni. 
De nem lehetett sokat adni anélkül, hogy az adományozó sokat ne birtokoljon, s a földi javak 
megszerzésének mértéktelen szenvedélye nap mint nap újabb haladást ne hozott valamennyi 
mesterség terén. 

Ez a gépezet nem jutott volna messzire az irigység, e nagyon is természetes szenvedély segítsé-
ge nélkül, amelyet az emberek a vetélkedés névvel szoktak álcázni. Az irigység mindenkit felráz a 
tunyaságból és mindenkinek élesebbé teszi a szellemét, aki csak felebarátját erősnek és boldognak 
látja. Így a szenvedélyek egymagukban, lépésről-lépésre haladva egyesítették az embereket […] a 
szenvedélyek a kerekek, amelyek mind e gépeket mozgásba hozzák.” Uo. 198‒199. o.
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fennmaradását, működésének stabilitását volt hivatva biztosítani, s egyes szerzőknél 
kiegészült az alattvaló/állampolgár jóléte és boldogulása bizonyos fokának elismeré-
sével. Ez utóbbi is eltért annak a függvényében, hogy ezen reformokat felülről haj-
tották végre, vagy a politikai hatalmat gyakorló közösség egésze (nagyobb részének) 
döntése alapján. 

4. A KÖZÉRDEK FOGALMA AZ IDEOLÓGIÁK „FOGSÁGÁBAN”

A felvilágosodás korát követő két évszázadban a politikai eszmerendszerek keretei 
között adtak választ az ember, a társadalom, az állam viszonyára. Mindegyik esz-
me sajátos értékrenddel bírt, amelyek alapvetően meghatározták azt, hogy miként 
gondolkodnak az egyes szerzők az egyéni és közérdek viszonyáról. Ezen értékek 
köre ma is a közérdekről szóló viták egyik meghatározó szegmense. A premodern 
politikai filozófiákat uraló erkölcsi jellemvonással felruházott közjó fogalma a mo-
dern korban már nem volt alkalmazható. Bár a politikai szakirodalom egy részében 
a közjó és a közérdek fogalmai egymással felcserélhetőek voltak, a XVIII. században 
végbement változások: a polgári társadalom és a politikai állam szétválasztása, az 
első generációs jogok megszületése, az állam létrejöttének konszenzusos – szerző-
déses ‒ elméletei, a hatalommegosztás, a képviseleti hatalomgyakorlás és a népszu-
verenitás eszméi olyan kihívások elé állították a politikai gondolkodókat, amely 
végül odavezetett, hogy a közérdek fogalmát az eszmerendszerek függvényében 
gondolták újra. Arról nem is beszélve, hogy a klasszikus liberális, konzervatív és 
szocialista értékrend előbb vagy utóbb találkozott a demokrácia újkori formájával, 
azaz az önkormányzás és a politikai hatalomban való szélese részvétel lehetőségével, 
amely az egyéni és közérdek újfajta tematizálását tette indokolttá. Bár az egyes ideo-
lógiák XIX. és XX. századi változatai között nem kis eltérések mutathatók ki, jelen 
tanulmányomban csak a három nagy eszmerendszer alapját képező és máig ható ér-
tékek hálójában vázolom fel a közérdekfogalom értelmezésének lehetséges kereteit.

4.1. Liberális értékrend és közérdek • A liberális szemlélet alapján az ember racio-
nális, észelveket alkotó és azokat követő lény. Mindemellett képes érdekeit követni, 
azaz cselekvésének kiindulópontja a társadalmi helyzetéből adódó szükségleteinek 
összessége. A szükségletekre épülő érdekhez célképzetek társultak. Az emberi tevé-
kenység révén minden személy önmagát valósítja meg, s ez nem kis befolyással van 
a társadalmi kapcsolatrendszerre és az ahhoz kapcsolódó intézmények működésére. 
Hogyan? A liberális értékrend által vezérelt ember szerint a politikai intézmények 
akkor működnek jól, ha nem kívánják meg, hogy hatékonyságuk növelése végett az 
emberek feláldozzák saját érdekeiket. Egy jó államhoz nem feltétlenül kellenek kivá-
ló, erényes vagy a közös célok érdekében önmagukat feláldozó állampolgárok. Kant 
híres megjegyzése – miszerint „az államalkotás feladványa… még az ördögök népe 
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számára is megoldható, feltéve hogy értelemmel bírnak” – ezek alapján úgy is értel-
mezhető, hogy a liberális állami-politikai intézményrendszer esetén az államrend 
helyes működéséhez még a kizárólag a saját érdekeiket követő (ám emiatt persze 
ördögnek még nem tekinthető) emberek is hozzájárulhatnak.21 

Egy ilyen világképben az ember számára a társadalom a lehetőségek birodalma, 
alakítható, jobbítható és tervezhető. Ugyanakkor a liberális ideológia egyik legfon-
tosabb sajátossága, hogy a magánpolgári és állampolgári mivolt szétválik, az egyéni 
és közérdek fogalmilag elhatárolható és szétválasztható. A két érdekfogalom nincs 
egymással hierarchikus viszonyban, magánpolgárként az egyén jól felfogott racio-
nális érdekeit követi, állampolgárként pedig kompromisszumokon alapuló demok-
ratikus politikai intézményeken keresztül létrehozza – előállítja ‒ a közérdek éppen 
aktuális tartalmát a társadalom többi tagjával egyetértésben. A klasszikus liberális 
filozófia egyik meghatározó angol képviselője, John Stuart Mill ezt a következőkép-
pen fejezte ki: A  liberális uralom modelljében csoportok és osztályok egymással 
ütköző érdekeit a politikai intézmények közvetítik. A  politikai intézmények sok-
kal gyorsabban változtathatóak, mint az emberi természet. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni, hogy a társadalmi mentalitás (közvélemény) és a politikai 
intézmények között komoly kapcsolat van.22 Ha egy társadalom vagy annak jelen-
tős része nem vall liberális értékeket, akkor a politikai intézmények hiába próbál-
ják azokat megvalósítani, ez csak átmeneti jelleggel történhet. Mivel Mill szerint a 
közösség ügyeiről szóló vitákban nem létezik előre elfogadott a priori igazság, azt 
esetről esetre a konkrét vitákban kell eldönteni. A közügyekre vonatkozó vita konf-
liktusok és konszenzusok dinamikus terepe. Amennyiben egy társadalom ezt nem 
tekinti követendő értéknek, akkor nem fog ily módon egyezségre jutni. Ebből az is 
következik. hogy a liberális eszmerendszer során a közérdek a vita végére kialakított 
közös álláspont, amely Rousseau-nál még egyértelműen az általános akarat egyhan-
gúságában állt, a liberális gondolkodók „beérték” a többségi elv alkalmazásával, a 
kisebbség véleményét védő jogi garanciák és intézmények biztosítása mellett. 

Ez az értékrend jól megfért Jeremy Bentham utilitarista etikai koncepciójával és 
Adam Smith gazdasági individualizmusával. Az előbbi sokat idézett gondolata, hogy 
„[…] a közösség érdeke egyike azon legáltalánosabb kifejezéseknek, amelyek erköl-
csi frazeológiában előfordulhatnak: nem csoda, hogy értelme gyakran veszendőbe 
megy. Ha van értelme, ebben áll: A közösség fiktív test, amely az egyes személyekből 
tevődik össze, kiket úgy tekintünk, mint akik mintegy annak tagjait alkotják. Miben 
áll akkor tehát a közösség érdeke? – azon külön-külön tagok érdekének összegé-
ből, akikből összetevődik. Hiábavaló a közösség érdekéről beszélni, ha meg nem 

21  Paczolay 1998, 248. o.
22  Mill, John Stuart: A szabadságról. Századvég, Budapest, 1994, 24‒26. o. 
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értjük mi az egyén érdeke.”23 Ez alapján a közérdek a magánérdekek mechanikus 
összességéből tevődik össze. A kormányzati intézkedés közérdekhez való viszonya 
abban mérhető le, hogy a társadalom hány tagjának egyéni érdekét elégíti ki. A leg-
nagyobb boldogság elve éppen a Rousseau által elvetett magánérdekek matematikai 
összegéből állt elő. Adam Smith 1716-ban írt A nemzetek gazdagsága, e gazdagság 
természetének és okainak vizsgálata című munkájában a jelen társadalmi és gazda-
sági rendszerét a szerződéses viszonyra, a tulajdon szentségére és az egyén szabad-
ságának elveire építette. A  tőkés gazdaság szabadversenyes formájában az ember 
önmegvalósítása gazdasági teljesítménye alapján jelenik meg, amelyben a piacot te-
kintette a gazdasági tevékenységet folytató emberek közötti összekötő kapocsnak. 
Ebben a modellben az önérdek a gazdaság mozgató erejeként tételezett.24 A bent-
hami haszonelvű gondolkodás és a Smith által megteremtett gazdasági liberalizmus 
lehetővé tette a „gazdasági ember” (homo oeconomicus) modelljének kifejlődését, 
amely szorosan kapcsolódott a liberális egyéni szabadságfogalom értékéhez. A XIX. 
század derekáig gyakorlatilag ez a mentalitás uralta a politikai gondolkodást. 

4.2. Konzervatív értékrend és közérdek •  A konzervatív értékvilág központi eleme 
a rendezett emberi kapcsolatok viszonylagos állandósága, a rend eszméje. Az egyén 
az állam szempontjából nem autonóm lény, létét és lényegét abból a közösségből 
lehet megérteni, amelyben él. Az államot nem lehet érdekekre alapozni, mert az 
érdekek puszta érvényesítése meggyengíti a létező rend kötelékeit, és ez az állam 
felbomlasztásához vezet. Mindemellett hisz az állami rend hierarchikus jellegében, 
amelynek lényegét abban látja, hogy az autoritás által érvényre juttatott kötelezettsé-
gek megelőzik az egyéni jogosultságokat, másfelől a hierarchia különböző lépcsőfo-
kain állók nem rendelkeznek ugyanolyan jogokkal. Az emberek egyenlőtlenségére 
alapozott és a különböző értékű közösségekből álló hierarchikus rendjében élő em-
ber ugyanakkor nemcsak egyenlőtlen, hanem tökéletlen, irracionális. 

A társadalmi kohéziót a konzervatív gondolkodás szerint részben az erkölcs és 
a hagyomány, részben pedig az ezekre épülő autoritás (hatalom) teremti meg. Az 
autoritás nemcsak jogszerű, hanem társadalmi presztízzsel is bír. Az ilyen hatalom 
a konfliktusok-konszenzusok hullámzására épülő intézmények nélkül is képes in-
tegrálni a társadalmat, tehát a közérdek tartalmához nem szükséges az állampolgári 
részvételre építő közvetítő intézmények megléte. Bár a konzervativizmusnak szá-
mos változata fejlődött ki, az állam kiemelt helyzete az egyén közösségi kapcsolat-
rendszerében komoly hatással volt a közérdek fogalmára. A konzervatív államelmé-

23  Bentham, Jeremy: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe. In Brit moralisták a 
XVIII. században. Válogatta, a jegyzeteket írta és a fordítást ellenőrizte Márkus György. Gondo-
lat, Budapest, 1977, 682. o. 

24  Heller Farkas: A közgazdasági elmélet története. Gergely R. Könyvkereskedése, Budapest, 
1945, 15. o.
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let egyik legmarkánsabb képviselője G. F. W. Hegel A jogfilozófia alapvonalaiban a 
család – partikuláris altruizmus ‒ és a polgári társadalom – univerzális egoizmus 
‒ ellentétét az állam erkölcsi eszméjében és tökéletességében oldotta fel.

A német szerző részletesen elemezte a társadalomban élő önérdekek által vezérelt 
egyének közötti érdekkonfliktusok sokaságát, amelyet a társadalom szintjén nem 
lehet megszüntetni. Ha ebben a szférában létezik valamiféle egység, akkor az a mun-
kamegosztásból származik és a gazdasági szervezetekben, korporációkban ölt testet. 
A polgári társadalom fő vonása „[…] a tulajdon és a személyes szabadság védelme 
és biztosítása, végcélja pedig az egyén érdeke.”25 Mivel az a rend az magánszemély 
önzésén alapul, a közérdeket egy társadalmi konfliktusoktól független, autonóm 
szereplőre kell bízni. Ez maga az állam, amelyet az autoritás emel a versengő tár-
sadalmi csoportok fölé. Az állam önmagában vett erkölcsi egész, „öntudatra ébredt 
erkölcsi lényeg, amelyben az egyén általános életet élhet, kiteljesedhet. (Ugyanez a 
gondolat jelenik meg a magyar Hegelnek tekintett Concha Győző konzervatív ál-
lameszméjében is.26) 

Ebből logikusan következik az államérdek közérdekkel való azonosításának a 
lehetősége. Az egyén tökéletlen, másokkal szemben egyenlőtlen, irracionális vol-
ta lehetővé tette, hogy az állami hatalom birtokában mintegy felülről tematizálva a 
közügyeket, az érdekegyeztetésre jellemző viták és konfliktusok hálóját megkerülve 
a közhatalom szervei határozzák meg a közérdek tartalmát. Az állam mindenha-
tóságába vetett hit ugyan egyes politikai rendszerekben lehetővé tette a korporatív 
alapon megszervezett társadalom bekapcsolódását a döntéshozatalba, ám ez az erős 
állam hangsúlyos eszméjén mit sem változtatott. 

4.3. Szocialista értékrend és közérdek • A szocialista elméletekben az ember társa-
dalmi mivoltából kiindulva az egyén azáltal része egy szűkebb vagy tágabb közös-
ségnek (egy osztálynak, a társadalomnak vagy az emberi nemnek), hogy tevékenyen 
részt vesz annak működésében, és részese lehet azok kifejlődésének. A társadalom 
kölcsönös kapcsolatrendszere az emberek társadalmi viszonyokon keresztül megha-
tározott létfeltételeiben ölt testet. Ebben a közösségi kontextusban felfogott ember-
képben nem vetik el az egyéni érdekvezéreltség gondolatát, de az embert közösségi 
természetűnek és a közösségi értékekre nyitottnak tekintik. Ennek következtében 
a történelem cselekvőit az érdekek mozgatják. A létező társadalmak adottságai kö-
zött csak saját érdekeinket követve boldogulhatunk, ám lehetséges egy olyan világ, 
amelyben kizárólag másokért cselekszünk. Az emberi cselekvés motívumainak e 

25  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A  jogfilozófia alapvonalai. Akadémia, Budapest, 1971, 
211. o.

26  Concha Győző: Politika. Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása, Budapest, 1895, 188. o. 
Concha Győző államra vonatkozó nézeteit lásd bővebben Egresi Katalin: Concha Győző kon-

zervatív állameszméje. Jog – Állam – Politika 2009/1. 77‒108. o.
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feloldatlan kettőssége (az érdekek általi vezéreltség és az altruizmus) sok szocialista 
gondolkodónál ahhoz az erkölcsi tételhez vezet, hogy az egyéni érdekeket csak a 
szociális eszményben kifejeződő közösségi törekvés részeként szabad érvényesíteni. 

Igen lényeges érték az egyenlőség egyetemes elve, illetve a szolidaritás és az 
emancipáció gondolata. Az előbbi esetében materiális egyenlőséget követelnek, azaz 
vagy egy szám szerinti, vagy egy szükségletek szerinti egyenlőségi elv alkalmazá-
sát a javak elosztásakor.27 Az egyenlőség eszméjét ugyanakkor társadalmi-gazdasági 
kérdésként kezelik, kívánatos mértékét pedig viszonylagos módon határozzák meg, 
azaz nem a mérce (például a törvény), és nem is a jogok egyenlősége, hanem az 
anyagi és a kulturális javak valamilyen mértékű, a létezőnél nagyobb egyenlőségére 
utal. A szocialisták végső és legfőbb célja az ember felszabadítása a gazdasági és tár-
sadalmi kényszerek, az elnyomás és kizsákmányolás alól. Az emancipációt a meg-
valósítás igényével, politikai programként terjesztették elő.28

Ne felejtsük el, hogy a baloldali értékrend éppen akkor és ott alakult ki, amikor a 
szabadversenyes kapitalizmus kibontakozásával, sem a liberális individuális – egyé-
ni érdekekre –, sem a konzervativizmus múltba visszatekintő középkori formákat 
előnyben részesítő szellemisége nem tette lehetővé, hogy a munkamegosztásra épü-
lő polgári társadalomban keletkező egyenlőtlenségeket orvosolni lehessen. Sőt, a 
korlátozott választójog miatt a társadalom döntő többsége részt sem vehetett a köz-
ügyek intézésében, a képviseleti elv csupán a társadalom 3-4%-ának biztosított lehe-
tőséget a politikai intézményekben való megjelenésre.

Ezt a helyzetet két komoly, a közérdekről való gondolkodást döntő módon befo-
lyásoló kihívás érte. Az egyik tényező a választójog kivívásához kötődik, amelynek 
első állomásaként az I. világháború kirobbanásakor már számos országban a felnőtt 

27  A közösségiség elve közvetlenül kapcsolódik a termelés és elosztás kérdéséhez. Ha azt lát-
juk, hogy az anyagi javak előállítása egyre nagyobb mértékben válik társadalmivá, azaz egyre 
több egyén közötti munkamegosztást és együttműködést kíván meg, akkor ennek az elosztás-
ban is meg kell nyilvánulnia: a javak elsajátításának is közösséginek, társadalminak kell lennie 
[A Proudhon-féle „kispolgári szocializmus” ellenkező megoldást javasol: a termelési eszközök 
szétosztását az egyének között, úgy, hogy mindenkinek legyen egy műhelye, egy boltja, egy par-
cellája, s ezzel gondoskodjon családja eltartásáról – mások kizsákmányolása nélkül]. A folyamat 
kiteljesedésének útjában a magántulajdon áll: a tőkés egyéni és kizárólagos rendelkezési joga a 
termelés irányítása és az elosztás elvei fölött – innen a társadalmi (állami, szövetkezeti, dolgozói) 
tulajdon preferenciája a magántulajdonnal szemben (Paczolay 1998, 302. o.).

28  Marx elmélete szerint az emancipáció legfőbb akadályát az elidegenedés képezi: az a tör-
ténelmi folyamatok eredményeként előállt helyzet, hogy az emberek közötti kapcsolatokat dol-
gok közvetítik, sőt az emberek közti viszonyok dolgok közti viszonyokként állnak elő, miáltal az 
emberek elvesztik uralmukat saját életük fölött, hogy a dolgok uralkodjanak rajtuk. Az a dolog, 
amely mindennek az alapját és lényegét adja: a tulajdon. Akár a kizsákmányolás, akár az elidege-
nedés forrását látjuk is a magántulajdonban, az ember felszabadítása és a valódi emberi közösség 
megteremtése felé csak annak felszámolásán keresztül vezethet az út. Ugyanez a feltétele a valódi 
igazságosság megteremtésének is: a magántulajdon a velejéig igazságtalan, s ezért a magántulaj-
don iránt semmiféle morális igény sem igazolható (Paczolay 1998, 299. o.).
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férfi lakosságra terjesztette ki a választójogot, majd 1945 után a nyugat-európai po-
litikai rendszerekben a teljes felnőtt lakosságra. Ez azt jelentette, hogy a társadalom 
egésze dönthetett arról, hogy ki képviselje érdekeit a törvényhozásban. A másik, ez-
zel szorosan összefüggő kérdés a szociális feszültségek állami beavatkozással való 
orvoslása, a gazdasági és kulturális javak elosztásának problémája volt. Ahol a mun-
kásrétegek be tudtak kerülni a parlamentbe, ott az állam társadalmi viszonyokba 
való beavatkozása – aktív szerepvállalása ‒ viszonylag gyorsan következett be. Amíg 
az első kihívás a politikai döntéshozatali folyamat alanyi oldala felől, ez utóbbi a 
speciális témája – szociális problémák megoldása, esélyegyenlőség, jólét stb. ‒ miatt 
vált a közérdekfogalom szempontjából meghatározóvá. Ráadásul mindhárom esz-
merendszer értékrendje is bővült, felvállalták olyan társadalmi kérdések megoldását 
alapértékeik függvényében, amely a XIX. században még elképzelhetetlenek voltak.

5. DEMOKRATIKUS POLITIKAI RENDSZER ÉS KÖZÉRDEK

A modern – XX. századi – politikai rendszerek egyrészt átörökítették a felvilágoso-
dásból eredő és polgári forradalmak által kivívott jogokat, ezen jogok mögött álló 
értékeket és társadalmi érdekeket; másfelől a tőkés gazdaság szerkezetének változá-
sa miatt újraértelmezték az állam a társadalom és az egyén/állampolgár viszonyát. 
Amennyiben eltekintünk a tekintélyelvű és totális politikai rendszerek által alkal-
mazott eszközöktől, tehát az egyéni szabadság részleges vagy teljes felszámolásától 
és a mindent átható etatizmustól, és a közérdeket a demokratikus politikai rendsze-
rek keretében vizsgáljuk, számos kutatási irány áll rendelkezésre. 

A közérdekfogalom megragadása szempontjából az egyik döntő kérdés az lehet, 
hogy kinek van joga a közügyek tematizálásához. A  klasszikus normatív demok-
ráciafelfogás republikánus eszméjének alapja a népszuverenitás elve és az önkor-
mányzás eszméje. Mivel minden hatalom a néptől ered, ezért a törvényhozás és a 
kormányzat politikai döntései a népakarat függvényei. A politikai közösséget érintő 
minden lényeges kérdésben a nép joga döntéseket hozni. Ez történhet a rousseau-i 
közvetlen formában, vagy a Constant, Tocqueville, Mill, vagy éppen Eötvös József 
által mélyrehatóan elemzett képviseleti jelleggel. A fenn felsorolt szerzők mindegyi-
ke a felvilágosodás és a liberalizmus aktív alakítója volt. A XX. századra azonban 
ezt két irányból is módosítani kellett. Az egyik ilyen irányvonal a Hannah Arendt 
által is képviselt demokratikus politikai intézményrendszer kommunitárius etikai 
tartalommal való kombinálásában öltött testet, a másik a Habermas által ajánlott 
társadalmi kommunikációs folyamatok és nyilvánosság által közvetített jogi aktu-
sok együttesében.29 

29  Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a jogbölcselet gondolkodás történetéből. Prudentia Iuris, 
Miskolc, 1999, 151‒152. o.
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A normatív felfogás XX. századi válfaja a demokráciát a magánélettel és a pusz-
ta magánérdekkel szembeállított közös jóra irányuló politikai berendezkedésként 
fogta fel. Ebben már nem bizonyultak elegendőnek a politikai intézmények, hanem 
szükséges volt a polgárok közösségi erényeinek megléte is. Ezzel tulajdonképpen a 
közérdeknek a közjó erkölcsi tartalma alá való visszavezetését jelenthette, csak az 
ókori poliszok kis világa helyett a modern tömegtársadalomra épülő demokrati-
kus rendszerekre vonatkoztatva. Éppen a XX. századi totális diktatúrák tapasztalatai 
mutattak rá arra, hogy a tömegtársadalom passzivitása és könnyen befolyásolható 
irracionális magatartása vezet el az antidemokratikus intézkedések legitimálásához. 

Hannah Arendt nézete szerint az emberi cselekvések tere a magánélet és a köz-
élet szférája. Ahhoz, hogy a demokratikus döntéshozatali folyamat értéke egy tár-
sadalomban kialakulhasson, a közélet szférájának előtérbe helyezésével újra kell 
definiálni a politikai jelentéstartalmát. Helyesen állapította meg, hogy a közösségi 
szféra azon túl, hogy a közügyekről való döntések színtere, amelynek alapja a véle-
ménynyilvánítás szabadságának elismerése (és annak tevékeny gyakorlása) egyúttal 
a köz- és magánérdek elválasztása. „A politikában nem lehet úgy részt venni, hogy 
valaki kizárólag a saját jólétét akarja a politika által előmozdítani. A politikában való 
részvétel a politika lényegi elveinek vagy eszméinek, mint például a szabadság, az 
egyenlőség, a szolidaritás, az igazságosság stb. megvalósítását jelenti. Ez viszont az-
zal jár, hogy a közérdek elválik a magánérdektől.30 Példaként hozza fel az esküdtek 
működését a bíróságokon vagy a polgári engedetlenségi mozgalmat. Mindkettőtől 
azt várjuk el, hogy az igazságosság fenntartásával a közérdeket szolgálják. 

Ebben az összefüggésben azt feltételezzük, hogy egy adott társadalomban a vé-
leménynyilvánítás szabadságának kiemelt értéke alapján kialakult egy olyan poli-
tikai kultúra, amelyben a common sense érzése vezeti az állampolgárt a döntések-
ben való aktív részvételre, a közérdek iránti fogékonyságra, a hatalom pedig csupán 
eszköz arra, hogy a közérdeket meg lehessen valósítani. A common sense egyúttal 
feltételezi, hogy az állampolgárok részvételével a társadalom és a politikai intéz-
ményrendszer szintjén egyaránt racionális érveléseken nyugvó párbeszédet folytas-
sunk, és ezen párbeszéd végén közös álláspontra jussunk. Hasonló gondolatokat 
fogalmazott meg az olasz jogfilozófus Norberto Bobbio is, aki szerint a demokrácia 
egy végtelen menetelés, amelyből nem lehet kikapcsolni az állampolgári részvétel és 
felelősség formáit. Bobbio a demokratikus politikai kultúra megteremtését két szin-
ten tartotta egyszerre megvalósítandónak. Állami/nemzetállami szinten, ahol újra 
kell definiálni az állam és állampolgár (kormányzók és kormányzottak) viszonyát, és 
az Európai Unió szintjén, ahol a közösségi szerepvállalás tudatának erősítésével az 
állampolgárokat be kellene vonni a közösségi ügyekről való döntésbe.31 

30  Lánczi András: A XX. század politikai filozófiája. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997, 126. o.
31  Bobbio, Norberto: Democrazia. In Norberto Bobbio ‒ Nicola Matteucci ‒ Gianfranco Pasqu-

ino (szerk.): Il dizionario politico. UTET, Torino, 2004, 235‒243. o. 
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A fent említett normatív felfogástól eltérő irányt képviseltek az elitelméletek, ame-
lyek szintén a döntéshozatal alanyai felől közelítették meg a közügyek és közérdek 
kérdéskörét. Az állampolgár racionális és morális voltával szemben, a népuralom-
ban (és tegyük hozzá, a common sense érzésében) is csupán egy fikciót láttak. Ezt 
az álláspontot képviselte Joseph Schumpeter is, aki a Kapitalizmus, szocializmus, 
demokrácia című művében a demokráciát a döntéshozatal módszereként határozta 
meg. „A demokratikus módszer a politikai döntések meghozására szolgáló intéz-
mények olyan rendje, amelyben egyesek a nép szavazataiért folyó konkurenciaharc-
ban szerzik meg a döntési jogosultságot.”32

Ez a nézet szemben áll a common sense gondolatával, hiszen az állampolgárok 
döntései mögött számos olyan tényezőt vett számba, amelyekkel a normatív de-
mokráciaelméletek nem számoltak. Az egyén tudatlansága, naivitása, könnyen be-
folyásolható és manipulatív természete, irracionális volta belejátszik a képviselők 
megválasztásába, és a népszavazáson való döntésbe egyaránt. Ebből következően az 
osztrák szerző – Mosca, Pareto és Michels nyomdokain – haladva szükségesnek tar-
totta egy jól szervezett, tudatos és racionális elit jelenlétét a modern társadalomban. 

Amikor az elitelméletek a XIX–XX. század fordulóján kialakultak, a szerzők köny-
nyen hihették, hogy a választók politikai magatartását az ideológiai alapú és/vagy 
osztálypártok alakítják. Így a pártok és választópolgár viszonyát elemezték behatób-
ban a politikai elit kitermelődése vagy éppen körforgása szempontjából. Amennyi-
ben ezzel az elméleti orientációval azonosulunk, úgy a közérdek fogalmát az eliten 
keresztül, pontosabban a politikai elit által megjelenített, szelektált és rendszerezett 
érdekek és értékek formájában kell elképzelni. Közérdek az, amit a kormányzó elit 
annak minősít. A kormányzó elit mögött pedig közvetetten ott van a politikai prog-
rammal azonosuló társadalom (pontosabban annak többségi része). 

Nem kis különbség van azonban aközött, hogy a politikai pártok mögött homo-
génebb vagy heterogénebb társadalom áll. Erre az 1960-as évek politikatudományi 
szakirodalma különös figyelmet fordított. A homogénebb társadalomban a bal- és 
jobboldali pártoknak a hatalomban való folyamatos cseréje odavezetett, hogy a tár-
sadalom alapvető kérdéseiben létrejött egy minimális konszenzus, s csupán hang-
súlybeli eltolódás volt a baloldali, illetve jobboldali kormányok programjai között 
aszerint, hogy melyik értékrend alapján hoztak kormányzati hatalom birtokában 
döntéseket. Ezzel szemben a fragmentált, többszörösen tagolt társadalom egy po-
larizált pártrendszerrel már könnyen vezethet a közügyekről és közérdekről való 
döntésekben oda, hogy a mindenkori kormányzat saját ideológiai értékének függvé-
nyében kínál a társadalom egyazon területén kizárólagos, a többi ideológiától eltérő 
megoldást. 

32  Bayer 2003, 358. o.
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A  két „elméleti” modell közötti különbséget jól érzékelteti a politikai vita ter-
mészetének és a politikus személyének a megítélése.33 A homogén társadalom két-
pártrendszerében a viták alapvetően praktikusak, üzleti tárgyalásokon tapasztalt 
alkudozásokhoz hasonlíthatóak, amelyekben a politikai értékek instrumentálisak. 
Ebben a játszmában a politikus személye is gyakorlatias, üzletember jellegű, aki a 
döntések meghozatalakor az alternatívák között racionális mérlegel, kalkulál. Ezzel 
szemben a heterogén társadalomban a vita ideológiai különbségek alapján végle-
tekig ellentétes jellegű, amelyben a politikus messianisztikus küldetéstudattal ren-
delkező profetikus alkatú személy.34 Ezen utóbbi folyamatnak lehetséges egy anti-
demokratikus végkifejlete, amit többek között Herman Heller elemzett a weimari 
demokrácia tanulságai alapján behatóbban. Gondolatai azonban máig időtállónak 
bizonyultak. „Létezik a társadalmi homogenitásnak egy bizonyos foka, amely nél-
kül egyáltalán nem lehetséges demokratikus döntéshozatal. Ott ahol, a nép fontos 
alkotórészei már semmi módon nem ismerik fel önmagukat politikai egységben, 
ahol már semmiképp nem tudnak azonosulni az állami szimbólumokkal és az ál-
lam képviselőivel, ott megszűnik a demokratikus egység formálása. E pillanatban 
az egység felbomlott, polgárháború, diktatúra, idegen uralom lehetősége áll fenn.”35 
Társadalmi érdekek ellentéte esetén sem lehet végletekig fokozni a konfliktusokat, 
mert a demokratikus döntéshozatal alapjául szolgáló politikai egység megszűnik. 
Ilyen esetben a politikai elit által konstruált közérdek egy szűk réteg érdekeinek köz-
érdekként való feltüntetésében veszik el. 

Természetesen az elitelméletek azon meglátása, hogy a tömegtársadalom egy ki-
sebbségre és a többségre osztható, nem teljesen problémamentes. A politikai filo-
zófia ezen iránya nem számolt azzal, hogy a társadalom tagja érdekei alapján egy 
sor szervezeti, csoport- és egyéb közösségi kötődéssel rendelkezik, amelynek segít-
ségével érdekeit könnyebben érvényesítheti. A pluralizmuselméletek által elemzett 
pressure gruppok szerepének hatalmas szakirodalma van, ám a közérdek fogalma 
szempontjából itt is arra a szempontra érdemes figyelni, hogy a különböző nyomás-
gyakorló csoportok miként befolyásolják a közügyek körét, hogyan járulnak hozzá 
ahhoz, hogy az adott társadalmi probléma területén mi legyen a közérdek tartalma. 

A homogénebb társadalomban az egyén csoportérdekei nem ideológiai törésvo-
nalak mentén jelennek meg. Az állampolgár különböző célokat támogat, például 
környezetvédelem, nagycsaládosok adókedvezménye, időskori ellátás színvonalá-
nak javítása, esélyegyenlőség előmozdítása az oktatásban stb. amelyek alapján egy-
szerre tartozhatnak érdektörekvései a bal-és jobboldali ideológiákhoz. Csoporttago-
zódása egymást átfedő, különböző politikai értékeket vegyítő érdekek halmaza lesz, 
amelyet a játékelmélettel modellezve pozitív összegű játszmaként írhatunk le. Akár 

33  Enyedi Zsolt ‒ Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris, Budapest, 2004, 32. o.
34  Enyedi‒Körösényi 2004, 32. o. 
35  Bayer 2003, 362. o.
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baloldali, akár jobboldali kormány van hatalmon egyik vagy másik érdektörekvését 
ki tudja elégíteni, így a politikai döntéshozatalban közvetetten ugyan, de mindig 
részt vesz, formálva ezzel a társadalom fent említett bármelyik területén a közérdek 
tartalmát. Amennyiben baloldali kormány van hatalmon és a környezetvédelmet 
tűzi napirendre, akkor az adott állampolgár a környezetvédő csoport/szervezeten 
keresztül befolyásolhatja a kormány döntését. 

Egy heterogén társadalomban az ideológiai különbségek mindig a kiválasztott ide-
ológia mentén szervezik meg az egyén csoportérdekeit. Ebben az esetben a közérdek 
kialakításában a jobboldali kormányzat idején egy baloldali személy bármely érdeké-
nek érvényesítése, a közügyek tematizálására való nyomásgyakorlása negatív összegű 
játszmává válik. (Egy ilyen politikai környezetben mindent vagy semmit alapon ját-
szik a választópolgár.) Heller nézeteire visszacsatolva a demokrácia akkor „ér véget”, 
ha ezen érdekek annyira ellentétesek, hogy nem lehet a politikai egység egy minimális 
szintjét sem előállítani, az állampolgárok nagy része úgy érzi, semmi köze ahhoz, amit 
a politikai hatalom birtokában lévők közügynek vagy közérdeknek tartanak. 

Bár a fent említett elméletek döntően a XX. század első felében vagy az 1950–60-
as évek politikai valóságára vonatkoztatottan születtek meg, egyes elemeik ma is 
hasznosíthatóak. Akár az állampolgár felelősségére és politikai közösségtudatára 
építve, akár az elit által megfogalmazott érdekekre, akár a társadalmi csoportok és 
szervezetek körére alapozottan ragadjuk meg a közérdeket, így vagy úgy találkozha-
tunk ezen csoportokkal. Igaz, a társadalom érdek- és rétegtagozódása jelentős mér-
tékben megváltozott, sőt a globális tér maga és a globalizáció új szereplői gárdája 
nem kis mértékben változtatott a második világháború utáni korszak demokratikus 
politikai rendszerein. Ezen tényezők valószínűleg már nem írhatóak le a politika-
tudomány korábbi fogalom- és eszközkészletével. 

5.1. Deliberatív és részvételi demokrácia különbségei  • Ahhoz, hogy a közérdek 
fogalma ne váljon üres, értelmezhetetlen, semmitmondó fogalommá36 a demok-
ráciáról alkotott nézeteinken kell változtatni. A  demokrácia felfogható legitim és 
hiteles döntések sorozataként. Ennek eszköze a nyilvános vita, amelyet már John 
Stuart Mill által fontosnak tartott szabad nyilvánosság követelményéből vezethető 
le. A deliberatív demokrácia hívei arra hívják fel a figyelmet, hogy a demokratikus 
döntéshozatalhoz szükséges szavazáson túl a mérlegelésnek is szerepet kell kapnia. 
Ez a nézet jól megfér a közvetett, képviseleti hatalomgyakorlás és a közvetlen de-
mokrácia formájával egyaránt, részét képezi a konszenzus és a többségi elv együttes 
alkalmazása, sőt beépíti a normatív felfogás egyes elemeit is. A Joseph M. Bessette 
által az 1980-as években létrehozott fogalom azonban számos változáson ment át. 

36  Sajó András: A közérdek-fogalom (értelemadási kísérlet). In Lamm Vanda (szerk.): Van és 
legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó – MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 1999, 239. o.
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A tömegtársadalom korában ugyanis, ha a demokrácia lényegét a döntéshozók po-
litikai torzulásoktól mentes tanácskozásában jelöljük meg, akkor számos problémá-
val szembesülünk. Egyrészt nem mindegy, hogy a döntéshozatal során a politikai 
professzionalizmusra vagy a laikus elemre helyezzük a hangsúlyt. Nagy különbség 
van aközött, hogy a törvényhozó vagy az igazságszolgáltatás valamely szerve, illetve 
a nép hozza meg az adott kérdésre vonatkozó döntést. Az alanyi kör összetételétől 
függetlenül James Fishkin és Bruce Ackerman szerint lényeges feltételeknek kell tel-
jesülnie a deliberatív modell érvényesítéséhez: 

1.  A döntés szereplői számára biztosítani kell pontos, releváns és elérhető in-
formációkat. (Ezt már Rousseau elméletében is láthattuk, hiszen a francia 
felvilágosodás képviselője fontosnak tartotta az ismeretek birtokában hozott 
döntést. Azzal nem számolt azonban, hogy a modern társadalom korában az 
információkkal való befolyásolás lehetősége óriási jelentőséggel bír. Hiteles 
döntés csak hiteles ismeret birtokában hozható, ha végtelen számú hírforrás 
alapján próbálunk tájékozódni, akkor az információk sokaságából még a sze-
lektálás is nehézkes lehet.) 

2.  A résztvevők mérlegelése lelkiismeretesen történjen, tehát őszintén mérlegel-
jenek minden a döntés meghozatalához szükséges érvet. Ebben természete-
sen benne rejlik a magánérdekek és közérdekek pontos elhatárolása és mérle-
gelése. Nehéz azonban biztosítani, hogy az egyén áldozza fel magánérdekeit a 
közérdek oltárán.  

3.  A különböző nézőpontok mérlegelése egyenlő megfontolások alapján történ-
jen, nem az alapján, hogy ki támogatja. Ki kell tehát zárni a nyomásgyakorlás 
különböző formáit, amelyek kártékonyan hathatnak a döntés hitelességére. 

4.  Az ügy eldöntésében szerepet játszó nagyobb pozíciók nyilvánosság általi ér-
tékelése elengedhetetlen ahhoz, hogy akár hiteles információval rendelkez-
zünk, akár őszinte lelkiismeretes döntést hozzunk. 

5.  A különböző pozíciók összehasonlításában érdemi egyensúlyt kell képezni.37 

Ezen feltételek megléte korántsem egyszerűen biztosítható. Amennyiben az érin-
tettek körét sikerült meghatározni, a döntéshozatalban részt vevő személyeknek el 
kellene tekinteni azon kötődésektől, amelyek a döntés hitelességét befolyásolhatják. 
A közügyekben való döntés mindig annak a függvénye, hogy az illető milyen po-
litikai értékekben hisz. Ugyan a pártkötődések jelentősége az 1950–60-as évekhez 
képest jelentős mértékben csökkent, a politikai ideológiák értékei nem kis mérték-
ben változtak. Gondoljunk csak bele abba, hogy a liberális eszmerendszer mára már 
felvállalta az egyéni szabadság alapértéke mellett az egyenlőség/egyenlőtlenség kér-

37  Bifulco, Raffaele: La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della democrazia rapp-
resentativa. In Roberto Cerreto (szerk.): La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie. Solaris, 
Roma, 2010, 23‒25. o. 
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désében való állásfoglalást is. Amennyiben a közügyekben akarunk állást foglalni, 
a közérdek tartalmát kívánjuk meghatározni, nem lehetünk értéksemlegesek. A vi-
tában helyet kapó különböző nézőpontokat lehet ugyan egy előre elfogadott mérce 
alapján egyenlő súllyal kezelni, de kizárni nem lehet a társadalom felől érkező érve-
ket támogató csoportok, szervezetek súlyát. Minden közösségi együttélés jellemző-
je, hogy egyes érdekeket hatékonyabban tud megjeleníteni, másokat kevésbé. Ezen a 
téren jelentős különbség van aközött, hogy egy társadalom alapvetően konzervatív 
vagy liberális értékek mentén gondolkodik a politikai kérdésekről, illetve milyen 
mértékben tolerálja a többségi véleménytől eltérő álláspontokat. A demokrácia ezen 
modellje feltételezi egy döntési folyamatban részt venni akaró, tudatos és hiteles in-
formációkkal rendelkező alanyok nagy számának meglétét.   

Részben hasonló problémákat érint a részvételi demokrácia modellje, amely a 
Bobbio által is felvetett állampolgári részvételre és felelősség elveire épít. Ez a mo-
dell szemben a deliberatív demokráciafelfogásokkal a közvetlen hatalomgyakorlás 
eszközeire épít. Alapfeltevése abban foglalható össze, hogy senkinek a feje fölött ne 
hozzanak őt közvetlenül érintő döntést, anélkül hogy meghallgatnák, vagy ne biz-
tosítanák számára a beleszólási lehetőséget. A részvételi elv kiterjesztése mellett és 
ellen azonban számos érvet hoztak fel.38 

Az ellenérvek egyik lényeges eleme, hogy a nagyobb beleszólás megvalósításához 
megfelelő információkra van szükség. Ez szorosan kapcsolódik a deliberatív modell 
által megkívánt feltételhez. Az információs társadalom korában nagy kihívás előtt 
áll az, aki legalább az ügyek egy részében kompetensnek érezheti magát, ami oda-
vezethet, hogy a részvételi formák kiszélesítése lokális szinten könnyebben kivite-
lezhető, mint állami szinten vagy a globális térben. Amennyiben a szakmai ismeret 
elsőbbséget élvez a politikai döntésben való részvételhez képest, akkor már állam-
polgárok közötti hierarchiákról beszélhetünk. A szaktudás elsőbbsége azonban fel-
oldódni látszik a népszavazás útján gyakorolt döntéshozatal során. 

Másik probléma lehet a passzivitás egyre növekvő mértéke. Nem mindenki akar 
részt venni a közügyek intézésében, sőt még szavazati jogával sem él. Nem új keletű 
jelenségről van szó, hiszen Tocqueville is elemezte az 1830-as és 1840-es években 
a demokrácia depolitizáló hatását. Amennyiben az emberek döntő többsége saját 
jólétével foglalkozik, s elérte ezen jólét bizonyos fokát, elveszti érdeklődését a köz-
ügyek iránt, és nem fog beleszólni a közérdek tartalmába sem.39 Szembe kell néz-
ni azzal, hogy a választópolgárok egy része csupán az országos választásokon vesz 
részt, vagy még attól is távol marad. 

Ráadásul az egyén társadalmi helyzete, státusa és presztízse komoly korlátokat állít-
hat a részvételi elv érvényesülése útjában. A modern társadalom embere Constant sza-

38  A részvételi demokráciára vonatkozó érvek és ellenérvek rendszerét lásd bővebben Bayer 
2003, 365‒367. o. 

39  Bayer 2003, 202. o.
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vaival élve maga dönti el, mi teszi boldoggá. Ez azzal a következménnyel járhat, hogy 
az ember kizárólag magánérdeke(i) mentén mozgósítható. Amennyiben úgy érzi, 
hogy a kormányzat intézkedése közvetlenül kihat saját és családja helyzetére, akkor 
nagyobb aktivitást tanúsít, ha nem, akkor közömbös és apolitikus magatartást vesz fel. 

Ugyanakkor számos területen sikerrel működik ez a modell. Lokális szinten több 
francia és olasz város chartája rögzítette a részvételi demokrácia alapelveit és azok 
intézményi modelljét. Itt a helyi vezetés és a lakosság között a folyamatos párbeszéd 
fenntartása a lakóhelyet érintő kérdésekben sikerrel alkalmazható. Tartalmi elemei: 
a döntéshozatalt megelőző konzultáció rendszerének meghatározása, a projektek 
megvalósításában való együttműködés és aktív lakossági részvétel.40 Ezzel kapcso-
latban meg kell említeni az EU helyi demokrácia kiszélesítésére vonatkozó irány-
elveit és programját (Agenda 21.), illetve a Fejlesztési Tanács munkáját is, amely a 
helyi gazdaság, társadalom és kultúra, továbbá civil szervezetek köréből meghívott 
konzultatív szervezetként fogható fel.41 

A részvételi demokrácia modellje a fenti példák alapján lokális szinten a lakosság 
aktív magatartásán keresztül komoly megoldásokat rejt magában. Ebben természe-
tesen közrejátszik, hogy az egyén a helyi, közvetlen környezetében felmerült ügye-
ket sokkal inkább érzi magáénak, mint a nagypolitika szintjét. Mindebben komoly 
szerepe lehet az információs társadalom nyújtotta lehetőségeknek is, hiszen az in-
terneten keresztül könnyebben és gyorsabban mozgósítható az ember. Persze nem 
kis különbségek vannak az európai társadalmak között a tekintetben, hogy az állam-
polgár milyen mértékben kapcsolódik be vagy akár csak informálódik a közügyek 
tárgyában. Hajlandó-e civil szervezetek tevékenységében részt venni vagy sem? Mi-
lyen mértékben vállal fel célokat, és mennyi időt szán ezen célok megvalósítására? 
Ezzel a részvételi demokrácia modelljében gondolkodó személy visszakanyarodik 
a normatív demokráciaelméletekben megtalálható közösségi tudat problémájához. 
Nagy különbségek lehetnek aközött, hogy az egyén úgy érzi, képes befolyásolni a 
politikai döntéshozatalt, s ezen keresztül alakítja a közügyeket és a közérdek tar-
talmát, illetve ennek pont az ellenkezőjeként a passzivitást választva a kormányzati 
elittől várja az adott ügy megoldását. Ezt a demokratikus politikai kultúrát nélkülö-
ző politikai rendszereknek még tanulniuk kell, a tanulási folyamat pedig rendkívül 
hosszú lehet. Hankiss Elemér álláspontjával egyetértve a demokratizálódás a de-
mokratikus értékek iránti elköteleződés a nyugat-európai országokban is több mint 
egy évszázados küzdelem eredménye volt.42 

40  Ugrin Emese ‒ Varga Csaba: Új demokrácia-és államelmélet. Századvég, Budapest, 2007, 
245. o.

41  Uo.
42  Hankiss Elemér: Állam és közérdek. In Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László 

(szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. Korridor Politikai 
Kutatások Központja, Helikon Kiadó, Budapest, 1997.
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6. ÖSSZEGZÉS

A politikai gondolkodás története hosszú utat jár be a közjó fogalmától kezdve az 
államérdek, a konszenzuson alapuló politikai akarat formájába bújtatott közérdek 
és az ideológiák értékrendje alapján felfogott közérdekek sokasága mentén. Már 
önmagában ez a történeti ív is bizonyítja, hogy a közérdek materiális értelme nem 
megállapítható az általánosság szintjén. Sőt, még az újkor és modern kor gondolko-
dói is számos esetben szinonim fogalomként használják a közjó erkölcsi kategóriáját 
és közérdek fogalmát. A XX. századi modern demokratikus politikai rendszerekre 
vonatkozó elméletek pedig inkább megközelítési módokat ajánlanak. Amennyiben 
a közérdekre kérdezünk rá, elsősorban a politikai hatalomban való részvétel, illetve 
annak módjai, eszközei alapján lehet megállapításokat tenni. Egy dolog biztosnak 
tűnik: „A demokrácia létezése és a demokratikus struktúrák fejlődése valójában a 
közérdek – közakarat – közjó létezésén áll vagy bukik.”43 A deliberatív demokrácia 
nyilvános vitán alapuló döntéshozatali modellje, továbbá a részvételi demokráciá-
ban felszínre jutó közvetlen hatalomgyakorlás lehetősége feloldhatja az elit és a tö-
megtársadalom közötti szakadékot, és hozzájárulhat a különböző politikai értékek 
mentén meghatározott közügyek megoldásához. 
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PONGRÁCZ ALEX

„KINEK AZ ÁLMA MÚLIK A KÖZÉRDEKEN?”

Avagy az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának  
trendfordulói az abszolutizmustól a neoliberális  

versenyállamig és tovább…*

„(…) az államot, hogy szilárd alapokon álljon, úgy kell rendezni, miként 
[hogy] fön[n]tartása nemcsak minden egyesnek érdekében álljon, hanem 
egyszersmind mindenki be is lássa az állam és az egyesek érdekeinek azo-
nosságát. Oly tétel ez, melynek igazságát minden idők bizonyítják; mert 
csak azon mértékben találjuk föl az alkotmányok egyedül biztos alapját: 
a törvény iránti tiszteletet, amint az érintett azonosságot tisztán belátta 
a többség.”1

Amint azt a mottó gyanánt választott fenti idézet is mutatja, Eötvös József a méltán 
híressé vált munkájában amellett érvelt, hogy a törvénytiszteletnek, ezen keresztül 
pedig az államrend stabilitásának alapja a magánérdekek és a közérdek lehető leg-
szorosabb korrelációja. Az eötvösi érvelést egy kissé megfordítva, egy rousseau-i for-
dulattal élve azt is mondhatnánk, hogy a legtermészetesebb törvény, hogy a „legböl-
csebbek kormányozzák a tömeget, mihelyst meggyőződünk róla, hogy ez a kormányzat 
nem [a] saját érdekét, hanem a közérdeket szolgálja”.2 A fentiek talán kellőképpen 
alátámasztják azt a tényt, hogy mindannyiunk tudatában él egy optimális kép a he-
lyes kormányzás mikéntjét, valamint a köz- és a magánérdekek egyensúlyi állapotát, 
„Marshall-keresztjét” illetően. A közérdekről való laikus gondolkodást persze nem 
zavarja az a momentum, hogy – amint az a társadalomtudományi kutatás berkeiben 
gyakorta elő szokott fordulni – az érdek és a közérdek kapcsán nem sikerült egy 
„kölcsönösen kialkudott” fogalmat vagy kritériumrendszert kimunkálni. Ha a Ho-
neybeast nevű ismert zenekar népszerű slágere, a Maradok nyomán feltesszük tehát 
a kérdést, hogy az egyes gazdaságpolitikai korszakokban kinek az álma múlhatott 
a közérdeken, nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az idők folyamán végül is 
nem derült ki minden kétséget kizáróan, hogy „pontosan mit jelent az, hogy »közér-

∗ A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó prog-
ramjai keretében valósult meg. 

1  Báró Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. Harmadik kia-
dás. Második kötet. Kiadja Ráth Mór, Budapest, 1885, 252. o. 

2  Rousseau, Jean-Jacques: Társadalmi szerződés. II. kiadás. Ford. Radványi Zsigmond. Phö-
nix-Oravetz Kiadás, Budapest, 1947, 80. o. 
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dek«, létezik-e egyáltalában, s ha létezik, hogyan jön létre, hogyan érvényesül, hogyan 
viszonyul az egyéni csoportérdekekhez, és így tovább”.3

A magunk részéről a legmesszemenőbbekig igazat adunk Balázs Zoltánnak, aki a 
közérdek politikaelméleti vonatkozásait fürkészve arra a megállapításra jutott, hogy 
a fogalom „tartalmi meghatározása (miben áll a közérdek) valóban – az irodalom 
tanúsága szerint is – hiábavaló igyekezet, de a fogalom nagyon fontos szerepet tölt 
be a politika és a jog közötti váltás értelmezésében”.4 A  tanulmánynak persze egy-
általán nem célja, hogy a közérdek „rendkívül elúzív, már-már üres, jelentés nélkü-
li” fogalmának5 egzakt meghatározása körül bábáskodjon (az érdekesség kedvéért 
jegyezzük meg, hogy a magyar jogirodalomban olyan vélemény is létezik, hogy a 
közérdeket a jogtudomány művelői helyett valójában a mindenkori kormánynak 
kell tudnia megfogalmaznia).6 Ehelyett inkább arra teszünk kísérletet, hogy bemu-
tassuk, az egyes gazdaságpolitikai korszakokban mi volt az uralkodó álláspont az 
állam és a piac szerepét illetően; mit tartottak relevánsnak a közérdek kapcsán ér-
vényesülő szempontok kialakítása során; végül a gazdaságpolitikai döntéshozók a 
manőverezési lehetőségeiket is figyelembe véve a közérdeket, avagy a magánérdeket 
részesítették-e (inkább) előnyben. A téma lehatárolása szempontjából meg kell em-
líteni, hogy vizsgálatunk több idősíkon „játszódik”: az abszolút monarchiáktól kez-
dődően egészen a globalizáció hatására kialakult neoliberális versenyállamig ível; 
sőt a 2008-ban kitört globális gazdasági és pénzügyi válság nyomán „újrafelfedezett 
állam” potenciális feladat- és hatásköreit is elemezni kívánja.

AMIKOR A KÖZÉRDEK AZ URALKODÓ ÁLMÁN MÚLT:  
AZ ABSZOLUTISTA ÁLLAM KORSZAKA

Niccolò Machiavelli ama felismerése, miszerint az államok fejlődése és virágzása 
nem a közösség, hanem a nagy vezetők műve és érdeme, illetőleg a politikai fejlő-
dést nem az isteni gondviselés és az erkölcsi törvényszerűségek, hanem kizárólag 
az államérdek irányíthatja és irányítja, így a politika terrénumában ennek az érdek-

3  Hankiss Elemér: Állam és közérdek. In Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László 
(szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. Korridor Politikai 
Kutatások Központja – Helikon Kiadó Kft., Budapest, 1997, 62. o. 

4  Balázs Zoltán: A közérdek mint a politika és a jog közötti váltófogalom az alkotmánybírásko-
dás példáján. Századvég XX. 2015/75. 54. o.

5  Sajó András: A közérdek-fogalom (értelemadási kísérlet). In Lamm Vanda (szerk.): Van és 
legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Közgazdasági és Jogi Könyvki-
adó – MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 1999, 239. o. 

6  Ezt Koi Gyula expressis verbis le is írja. Lásd Koi Gyula: A közérdek, mint érték a közigaz-
gatásban. In Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei I. Széchenyi István Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola – Rikker Nyomda Kft., Győr, 2010, 188. o. 
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nek minden más szempontot alá is kell rendelni,7 valóságos skandalumként hatott 
a XVI. század második évtizedében. Az a gondolat ugyanis, hogy az állam egyetlen 
ember személyiségén alapszik, az állam érdeke pedig azonos lehet egyetlen ember 
érdekével, rést ütött az államelmélet ama pajzsán, amely Platóntól kezdődően az 
„eszményi állam” kialakításának lehetőségeit kereste. Az államérdek Guicciardini 
tanaiból derivált jelentéstartalma (ragion di stato) az erkölcsöt szintén nélkülöző – 
vagy nélkülözni kénytelen – hatékony hatalmi technikák alkalmazására hívta fel a 
figyelmet a hatalom megszerzése és megtartása során.8 Az államérdek fogalmának 
centrumba kerülése tehát azt is jelentette, hogy a korábban magas piedesztálra emelt 
erkölcsöt és a vallási kérdéseket lassan elkezdték kirekeszteni a politikáról való gon-
dolkodásból. Neocleous így ír erről: „Az a század ugyanis, amelyben az uralom sze-
mélytelen formája előtérbe került, egyben az a század is volt, amely tanúja volt annak, 
hogy egy olyan fogalom emelkedett központi jelentőségre, amely minden másnál fon-
tosabb igazolása lett az államhatalomnak” – ez pedig az államérdek. Ez a sajátos ál-
lamrezon azt takarta, hogy az államnak saját, öntörvényű érdekei vannak, amelynek 
létét az állam java kívánja meg.9 Paczolay is rámutat, hogy a XVI. század politikai 
gondolkodásában markánssá vált az az irányzat, amely a politikát a moráltól függet-
leníthető és független, autonóm célokkal rendelkező jelenségként tételezte, és a po-
litikát elsősorban a hatalom megszerzésének és megőrzésének technikájaként fogta 
fel. A fogalom fejlődése folyamán a hatalom alanya mindinkább személytelenedett, 
bár az abszolutista uralkodók regnálása idején nagyon is személyessé válhatott.10 Az 
államérdek köntösébe ettől kezdve a legkülönbözőbb társadalmi csoportok érde-
keit bújtathatták bele – az általunk vizsgált első fázisban, azaz az abszolutista állam 
korszakában éppen az uralkodó érdekét tekintették az államérdekkel konformnak, 
hiszen úgy vélték, hogy az államérdek szolgálata aktívabb szerepet kíván meg az 
uralkodók részéről. 

A „ragion di stato” képviseletét tehát az uralkodók maguknak vindikálták, így az 
államérdek reprezentálása terén „kizárólagos monopóliumra” tettek szert. A XVI. 
századtól kezdve tehát az államérdek fogalma abszolutista színezetet nyert, ahol a 
bel- és külpolitikai kihívások kezelése szükségessé tette, hogy az uralkodó a morali-
tás szempontjain felülkerekedve, autonóm szereplőként cselekedjék. Egy századdal 

7  Vö. Juhász Vilmos bevezetése. In Machiavelli és Nagy Frigyes A Fejedelemről. Officina Nyom-
da és Kiadóvállalat, Budapest, 1942, 5. o. 

8  Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyu-
gati keresztény kultúrkörben, 1300‒1800. Kronosz Kiadó, Pécs, 2015, 98‒99. o. Az államérdek me-
inecke-i interpretációjára nézve lásd Horkay-Hörcher Ferenc: Államrezon és konzervativizmus. 
Kommentár 2007/6. 50‒71. o. 

9  Neocleous, Mark: Imaging the State. Open University Press, Maidenhead‒Philadelphia, 
2003, 40‒41. o. Idézi: Sashalmi 2015, 96‒97. o.

10  Paczolay Péter: Államelmélet I. Machiavelli és az államfogalom születése. Korona Kiadó, 
Budapest, 1998, 13. o. 
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később az abszolút uralkodók már az állam elemi érdekének egyedüli felismerőiként 
tetszeleghettek, akik egyedül képesek felmérni, hogy mi hasznos és mi káros az ál-
lam számára. Holdsworth említi, hogy amint az állam egyre nyilvánvalóbb területi 
és gazdasági egységgé kezdett válni, úgy az isteni abszolútumot a területi államok 
nevében fellépő uralkodók igyekeztek a maguk számára kisajátítani.11 Ehhez persze 
arra is szükség volt, hogy elméleti igényként fogalmazódjon meg az erős nemze-
ti hatalom szükségessége, valamint a törvényes rend zálogaként funkcionáló erős 
hatalom megkonstruálása. Jean Bodin és Thomas Hobbes ennek alátámasztására 
remek elméleti legitimációt szolgáltattak: eszerint az alattvalóknak azért kellett kö-
vetniük az uralkodói pozícióban lévő személy által alkotott jogot, mert ő a szuverén. 
„Az uralkodói szuverenitást mindent vagy semmit alapon fogták fel, azaz vagy korlát-
lanként, vagy nem létezőként. A tan szerint egy adott területi egységen belül csak egy 
végső és korlátlan döntési központ létezhet, ezt pedig nem lehet megkérdőjelezni sem 
belülről (belső aspektus), sem kívülről (külső aspektus).”12 A szuverenitás elmélete ek-
ként az abszolút hatalomra törekvő fejedelmeket és királyokat patronáló ideológiai 
„támasszá” vált: Bodin fejedelmi szuverenitása és Hobbes Leviatánja azt a célt szol-
gálta, hogy „felségnek való vidékké” alakítsa a korábbi territóriumokat.

A szuverenitásból fakadó felségjogok között már e korai munkákban is találha-
tunk gazdasági vonatkozásúakat: Bodin az állam „izomzatát” alkotó pénzügyi jo-
gosítványok körében említi a pénz kibocsátását, érctartalmának meghatározását, és 
az adóztatást. Hobbes a pénzverés joga mellett azt is rögzíti, hogy „a felségjogokhoz 
tartozik a teljes illetékesség azoknak a szabályoknak a kibocsátásában, amelyekből 
mindenki kiolvashatja, [hogy] milyen javakat élvezhet, és mit tehet anélkül, hogy bár-
mely alattvaló társa részéről háborításnak legyen kitéve. És ez az, amit tulajdonnak 
nevezünk.”13 (Tegyük hozzá, hogy a tulajdonjog szabályainak rögzítésére vonatkozó 
kívánalom, illetve a tulajdon védelme már a polgári társadalom kialakulásának irá-
nyába mutat.)

A központosított monarchiák Nyugaton élenjártak abban, hogy a középkor tár-
sadalmi formáival (rendi tagozódás, hűbéri kapcsolatok, piramisszerűen felépülő, 
fragmentált szuverenitás) szakítva centralizálják a hatalmat, kodifikálják a törvé-
nyeket, és a nemzeti adóztatás mellett intézményesítsék az egységes piac kezdetei-

11  Idézi: Kecskés László: Az állam gazdasági tevékenysége és az immunitás. Az immuni-
tás-problémák átfogóbb szemléletéért. In Gazdaság- és Jogtudomány, XV. kötet 1‒2. 1981, 180. o. 

12  Jakab András: A  szuverenitás fogalmának megszelidítése – érvelési variációk az európai 
integráció állandó problémájára. In Paksy Máté (szerk.): Európai jog és jogfilozófia. Konferen-
ciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Szent István Társulat, 
Budapest, 2008, 246. o.

13  Bodin, Jean (1576): Az államról. Ford. Máté Györgyi – Csűrös Klára. Gondolat Kiadó, Buda-
pest, 1987, 115–122. o.; Hobbes, Thomas (1651): Leviatán vagy az egyházi és világi állam anyaga, 
formája és hatalma. Ford. Vámosi Pál. Magyar Helikon, Budapest, 1970, 154, 156. o.
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hez szükséges feltételeket is. Perry emeli ki, hogy az abszolutizmus gazdasági funk-
ciói nem merültek ki az adórendszer és a hivatali szervezetrendszer működtetésével. 
A korszak uralkodó tana ugyanis a merkantilizmus volt, mely a kereskedelem parti-
kuláris gátjainak megszüntetését követelte a nemzeti területen belül, és arra töreke-
dett, hogy egységes hazai piacot teremtsen az árutermelés számára. Mivel az állam 
erejét ezen a téren is növelni kívánták, méghozzá a többi államhoz viszonyítva, ezért 
bátorították a javak exportját, de tiltották például a nemesfém vagy a pénz kivite-
lét. Heckser plasztikus megfogalmazása szerint az állam egyszerre volt a merkanti-
lista gazdaságpolitika alanya és tárgya.14 A gazdasági alrendszer tehát a klasszikus 
nemzetállami szuverenitás debütálásának időszakában – az abszolutista érában – de 
facto értelemben véve alárendelődött az állami érdekeknek.15 A merkantilizmus – 
a kapitalista vállalkozás szempontjainak adaptálása a politika terrénumára – nem 
titkolt célja az államvezetés hatalmának külső irányban történő megerősítése volt. 
Belpolitikai viszonylatban pedig a merkantilizmussal a modern államhatalom ki-
alakítását próbálták meg elérni, közvetlenül a fejedelmi bevételek növelésével, köz-
vetve pedig a népesség adóerejének fokozásával. Ez a fajta gazdaságpolitika a XIV. 
Lajos korabeli Franciaországban – Jean-Baptiste Colbert főfelügyelősége idején – 
érte virágkorát.16 Főfelügyelősége alatt megvalósult az állami pénzügyek reformja, 
az adórendszer átalakítása, az adóbázis kiszélesítése, illetve a belső iparfejlesztés tá-
mogatása – a magas védővámok bevezetése, az import megnehezítése, a protek-
cionista gazdaságpolitika alkalmazása, valamint az állami kölcsönök útján. Az ál-
lam kiterjedt gazdaságpolitikája révén támogatta a manufaktúrákat, az új iparágak 
meghonosítását, a külkereskedelmi társaságok létesítését, illetve az utak és kikötők 
építését. A merkantilizmus nemzeti változata az effektíve meglévő nemzeti iparágak 
rendszeres támogatását irányozta elő. A merkantilista gazdaságpolitikusok a hazai 
tőkés ipar támogatását, a külföldi ipar versenyétől való védelmét elsőrendű nemzeti 
érdeknek állították be.17 

14  Perry, Anderson: Az abszolutista állam. Ford. Várady Géza. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1989, 37‒38. o.

15  Galgano, Francesco: Globalizáció a jog tükrében. A gazdaság jogi elemzése. Ford. Metzinger 
Péter. HVG‒ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006, 46. o. 

16  Bővebben lásd Weber, Max: Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979, 276–277. o.

17  Mátyás Antal: A polgári közgazdaságtan története. Ford. Erdélyi Ágnes. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1963, 19. o. 
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AMIKOR A TŐKÉSEK ÁLMA MÚLOTT A KÖZÉRDEKEN:  
A LAISSEZ-FAIRE KORSZAKA

A francia fiziokraták a fentebb taglalt merkantilista szisztémát az ún. természetes 
rend, a „l’ordre naturel” pozíciójából kritizálták, észszerűtlennek és természetelle-
nesnek titulálva azt. A merkantilizmussal szemben a gazdasági élet szabadságának 
követelése a „laisser faire, laisser aller” népszerű hívó szavának csatasorba állításával 
történt meg.18 A fiziokraták a „piaci despotizmus” igazi híveinek bizonyultak, akik 
szerint a főhatalom pusztán azért létezik, hogy a pozitív törvények formájában ki-
nyilatkoztassa a tulajdon, és az ettől elválaszthatatlan szabadság jogának megőrzé-
sét. A „laisser-faire” valójában tehát a tulajdonjogot és a kereskedelem szabadságát 
jelentő természeti törvény abszolút tiszteletét jelentette.19 A magántulajdon szent-
sége, a gazdasági erők szabad érvényesülése, továbbá a vagyonosodásnak egyedül a 
munkán, illetve a vállalkozói készségen alapuló eredete itt már teljes prioritást élve-
zett. A fiziokraták központi tétele, hogy a gazdasági életben szabadon működő „ter-
mészeti erők” spontán módon megvalósítják a gazdasági folyamatok összhangját. 
A piac önmagában, az állam beavatkozása nélkül is képes a társadalom problémá-
inak megoldására; a gazdasági szabadság korlátozása, és a gazdasági életbe történő 
külső beavatkozás csak anomáliákhoz vezet.20

Az állam gazdasági jelenlétével kapcsolatos létjogosultságot a gazdasági indivi-
dualizmus talaján álló Adam Smith próbálta meg első ízben markánsan, de tudomá-
nyos alapokra helyezve, cáfolni. Smith a megerősödött polgárság érdekeit védve tá-
madta az állam gazdasági-kereskedelmi protekcionizmusát. „Bízik a tőkés gazdaság 
életerejében, meg van győződve arról, hogy a társadalom gazdagsága akkor gyarapo-
dik a legnagyobb mértékben, a termelőerők akkor fejlődnek a legjobban, ha a gazda-
sági életet magára hagyják, ha a gazdasági élet belső erői spontán módon érvényesül-
hetnek, ha a gazdasági mechanizmus szabadon működhet.”21 A nemzetek gazdagsága, 
e gazdagság természetének és okainak vizsgálata című munkájában (1776) egy olyan 
társadalmi, gazdasági és politikai rendszer képét vázolta fel, amelyben az erőszak-
mentes, önkéntességen alapuló csereviszonyok dominálnak, a kormányzati felügye-

18  A „laissez-nous faire” mondást hagyományosan egy Legendre nevű kereskedőnek tulajdonít-
ják, aki e szavakat Colberthez intézte a XVII. század végén. Colbert azon kérdésére ugyanis, hogy 
miként segíthetne neki, a majd háromszáz évvel később egy finn autóversenyző, Kimi Räikkönen 
által szolgáltatott frappáns választ előlegezte meg: „Nous laisser faire”, azaz „hagyjanak békén”. 
Az első író, aki e kifejezést használta, d’Argenson márki volt (1751), aki az állam kereskedelembe 
való be nem avatkozásából adódó gazdasági előnyökért harcolt. Ő fogalmazta meg azon tézist is, 
miszerint „a jobb kormányzáshoz kevesebbet kell kormányozni”. Idézi: Keynes, John Maynard: The 
End of Laissez-faire. Leonard & Virginia Wolff, London, 1926, 18. o. 

19  Dardot, Pierre – Laval, Christian: A globálrezon. A neoliberalizmus múltja és jelene. Ford. 
Loppert Csaba. Egykettő Kiadó, Budapest, 2013, 45–47. o.

20  Mátyás 1963, 43–44. o.
21  Mátyás 1963, 72–73. o.
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let korlátozott, és az emberek a spontán módon szerveződő, csak a természetjog 
rendszere által meghatározott viszonyokban állnak egymással. Egy ilyen társada-
lom szerződéses viszonyra épül, legfontosabb alapelvei pedig a tulajdon szentsége, 
az egyén szabadságának princípiuma, és az önkéntes csere konstrukciója, amelyet 
semmilyen személy és erőszak sem korlátozhat. Az egyén céljainak eléréséhez veze-
tő egyetlen legitim út a gazdasági teljesítménye – azaz a javak termelése, illetve cse-
réje – lehet.22 Smith a piacot olyan összekötő kapocsnak tekintette, amely egyesíti az 
embereket a gazdasági tevékenységükben, az önérdeket pedig a (köz)gazdaság egész 
rendszerének mozgató erejeként tételezte.23  

A Smith által exponált tanok hátterében a társadalomról és a gazdaságról vallott 
korábbi felfogás ellenében végrehajtott „kopernikuszi fordulat” állt. A változásokat 
tulajdonképpen az generálta, hogy a XVII. századtól kezdődően fokozatosan felül-
kerekedett a „gazdasági ember” (homo oeconomicus) eszmény(kép)e, nyomában a 
polgári társadalom önérdek-követő, a magántulajdonára és a magánönzésre kon-
centráló individuumával, és az önszabályozó piac ideáljára építő társadalmi-gazda-
sági formával. Ágh Attila meglátása szerint a liberalizmus emez elmélete az indivi-
dualizmus amaz elvét jelenti, amelyben az állam azáltal instrumentalizálódik, hogy 
a magántársadalom védelmére szolgáló eszközzé degradálódik. A polgári forradal-
mak nyomán alkotott első törvények deklarálták ugyan a magánember jogait, ezek 
azonban eleinte kizárólag a „gazdasági ember” jogai voltak (s a közkeletű hiedelem-
mel ellentétben nem a szabadság, illetve az egyenlőség politikai szintre való kiter-
jesztését jelentették).24 A XIX. század derekáig gyakorlatilag ez a mentalitás uralta 
a politikai gondolkodást: eszerint a korlátok nélküli szabadverseny, az individuális 
jogok sérthetetlensége, a törvény előtti egyenlőség biztosítása, és a magántársada-
lom automatizmusában való hit – ahol is a „láthatatlan kéz” az egymással ütköző 
magánérdekekből végül is megteremti a közjót – a fejlődés záloga. 

A láthatatlan kéz gyakorlatilag egyedül képes arra, hogy harmonizálja a szabad-
piac individuális szereplőinek egymással ellentétes érdekeit; az érdekkiegyenlítésről, 
a piac egészséges működéséről – következésképpen a közösség lehető legnagyobb 
jólétéről – pedig végső soron a kereslet és kínálat törvényének automatikus műkö-
dése gondoskodik. Smith erre tekintettel csak meglehetősen szűk terepet engedett 
az állam ténykedésének: az állam feladat-és hatáskörét az ország védelmének garan-

22  Zeller Gyula: Létezik-e Smith probléma, avagy mennyire egységesek Adam Smith nézetei? 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok 
Intézete, Pécs, 2009, 6–7. o.

23  Heller Farkas: A  közgazdasági elmélet története. Gergely R. Könyvkereskedése, Budapest, 
1945, 15. o. 

24  Ágh Attila: A polgári demokrácia mítosza és valósága. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986, 
14–15. o.
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tálásában, az igazságosság gyakorlásának biztosításában, valamint a közművekről és 
a közintézményekről való gondoskodásban szabta meg.25 

Ágh azonban jogosan mutat rá, hogy minden demokratikus struktúra feltételezi 
a közérdek és a közjó reális létezését is. Ha a társadalomban csak az önérdek és az 
egyéni javak „nominalizmusa” uralkodna, akkor valójában a demokráciának sem 
lenne értelme. „A demokrácia létezése és a demokratikus struktúrák fejlődése való[já]
ban a közérdek – közakarat – közjó létezésén áll vagy bukik.”26 A tőkés társadalom és 
a szabadversenyes kapitalizmus ember-, gazdaság- és eszményképe csak a „gazda-
sági ember” célracionális cselekvéseit tartotta szem előtt, a korábbi szabályrendszer 
helyébe léptetve a piac mindent átható uralmát; azon piacét, amelyet – a társadalmi 
normáktól elkülönülten – immáron a saját „törvényszerűségei” vezéreltek.27 Ferdi-
nand Tönnies szerint a Gemeinschaftból a Gesellschaftba való átmenet lényege ép-
pen abban állt, hogy a hűséget és a bizalmat az elvi bizalmatlanság, és az atomjaira 
hullott csoportok versengő racionális egységei váltották fel, akik az érdekellentétei-
ket szerződések útján nivellálják.28

Az árucsere korábbi (Adam Smith, illetve David Ricardo által tételezett) modell-
jeiről a verseny, a kompetitív logika modelljére való áttérés összességében azt ered-
ményezte, hogy gyökeret vert az a meglehetősen drasztikus felfogás, amely szerint 
„az emberiség fejlődése megköveteli egyes alkotó elemeinek feláldozását” (szociáldar-
winizmus). A konkurencia a társadalmi fejlődés igazi motorjává vált, a leggyengébb 
vállalkozások, egyének és nemzetek pedig úgy jelentek meg ebben a világképben, 
mint az élet természetes fejlődésével szemben emelt, legyőzendő akadályok. A „szo-
ciális konkurencializmus” az egyéni és a kollektív létezés, az országon belüli és a 
nemzetek közötti élet általános szabályává emelte a versenyt.29 A  természetes ki-
választódás darwini tanainak félreinterpretálásával az amerikai mágnások a felhal-
mozott kapitalista vagyonok gyarapodása mellett érveltek. Ráadásul ezek az üzleti 
érdekek a vállalati lobbi jelenségének közvetítésével a politika terrénumában is ha-
mar megjelentek. Theodore Roosevelt 1910-ben úgy fogalmazott, hogy „pontosan 
ugyanúgy, ahogyan a polgárháború előtt a gyapot és a rabszolgaság speciális érdekei 
politikai egységünket fenyegették, most a speciális üzleti érdekek túlságosan gyakran 
ellenőrzik és rontják meg a kormány embereit és módszereit a saját profitjukért”.30 
Mivel az állam csak a közszabadság érvényesülése felett őrködött, és csak a folyama-

25  Smith, Adam (1776): An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. The 
Third Volume. Charles Knight & Co., London, 1843, 490–491. o.

26  Ágh 1986, 121. o.
27  Zachar Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek 

Európában a két világháború között. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014, 14. o. 
28  Szolnoki István: A kapitalizmus embertípusa és a jövő. A „Századunk” kiadása, Budapest, 

1933, 10. o. 
29  Dardot–Laval 2013, 141. o.
30  Roosevelt, Theodore: The New Nationalism. The Outlook Company, New York, 1910, 12. o. 
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tosan több terjeszkedési szabadságot követelők igényeire reagált, a szolidaritásra és 
társadalmi egyensúlyra törekvő szociálpolitikát alig folytatott. A gazdasági fejlődés 
útvesztőiben eltévedve az államok szinte alig-alig tettek valamit polgáraik szociális 
helyzetéért. A gazdasági cselekvés szabadságfokának mind nagyobb növelésével ele-
get tettek ugyan a liberalizmus által támasztott elvárásoknak (az önérdek korlátlan 
érvényesítésének), ez azonban óhatatlanul a közérdek és az egyenlőségi viszonyok 
csorbulásához vezetett. A háborítatlan piacgazdaság a szabad versenyes kapitaliz-
mus keretei között a tőke újabb és újabb haszonnal járó működésére tekintettel ke-
veseket tett gazdaggá, sokakat viszont annál szegényebbé. A „történelmi kapitaliz-
mus” egyre kevésbé állt összhangban a liberális iskolák piaci harmóniát idealizáló 
elméleti sémáival. A nagy kartellek megjelenése fokozatosan számolta fel a kis gaz-
dálkodó egységek kapitalizmusát. Az oligopóliumok és monopóliumok megállapo-
dásai, árdiktáló és ármanipuláló gyakorlatai romba döntötték a mindenki számára 
hasznos, tisztességes verseny képzetét. A közvélemény egyre nagyobb része mind-
inkább nagystílű csalókat, semmint a haladás bajnokait látta az üzletemberekben. 
A  tömeges korrupció, a politikai elittel egyre inkább szimbiózisba kerülő oligar-
chák rendszere a politikai demokrácia értékeinek megkérdőjelezésével fenyegetett. 
A menedzserek, a pénzemberek és a hozzájuk kötődő politikusok nagyon is látható 
keze megrendítette a láthatatlan kézbe vetett optimista hitet.31 A liberalizmus ezért 
legkésőbb az 1880-as évektől kezdve Európa-szerte válságba került: valamennyi ipa-
rosodott országban, ahol a szociális reformok teret nyertek, a klasszikus liberális 
dogmák (a kereskedelem szabadsága, a magántulajdon szentsége, a piaci egyensúly 
erényei) kérdőjeleződtek meg. 

AMIKOR „MINDENKI” ÁLMA MÚLOTT A KÖZÉRDEKEN:  
AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁS INTENZÍVVÉ VÁLÁSA ÉS A SZERVEZETT 
KAPITALIZMUS KORSZAKA

A  laissez-faire dominálta rendszer eresztékei a XIX. század menetében tehát vég-
leges és helyrehozhatatlan romlásnak indultak. A gazdasági liberalizmus korszaka 
talán még megengedhette magának, hogy „a végső döntéseket a véletlenre, a gazdasá-
gi és társadalmi élet önmaguktól egyensúlyba kerülő erőinek csodáira bízza”,32 de ha-
mar egyértelművé vált, hogy ez a végzetesnek bizonyuló fatalizmus nem szült mást, 
csak „vért, verítéket és könnyeket”. A negatív jelenségek tárházának gyarapodását 
szemlélve egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a hatalmi egyensúly rendszerére, a 
nemzetközi aranystandardra, az önszabályozó piac dogmájára és a liberális állam 

31  Dardot–Laval 2013, 127. o.
32  Mannheim Károly: Korunk diagnózisa (Diagnosis of Our Time). In Felkai Gábor (szerk.): 

Mannheim Károly. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999, 161. o. 
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krédójára építő33 XIX. századi civilizáció a válság jeleit kezdte mutatni. Ennek nyo-
mán egyre többen vonták le azt a konzekvenciát, hogy a konjunkturális ciklusokat 
és tömeges munkanélküliséget produkáló „hagyjunk mindent a sorsára” alapelv a 
hatékonyság tekintetében nem veheti fel a versenyt a közösség alapvető érdekeire 
építő koordinációs szükséglettel. Mannheim Károly a krízis tüneteit vizsgálva egye-
nesen oda konkludált, hogy a szabadság csak akkor vívható ki igazán, ha annak elő-
feltételeit a „közösség demokratikus úton egyeztetett kívánalmai értelmében szervez-
zük meg”. A „szabadság érdekében történő szervezést” (Planning for Freedom) egy 
frappáns metaforán keresztül érzékeltetve kiemelte, hogy „egy zenekar karmestere 
a különböző hangszereket koordinálja, és rajta áll, hogy ez a koordinálás az egyhan-
gúságot vagy a sokféleséget juttatja-e diadalra. (…) A társadalom területén (…) az 
igazi koordinálás egész egyszerűen csak kiterjedtebb gazdaságot és a rendelkezésre álló 
társadalmi technikák célszerűbb alkalmazását jelenti.”34

Mit is jelentett az új szerepfelfogással felruházott, az „Újvilág szimfóniát” dirigáló 
karmester tevékenysége a gyakorlatban? Mindenekelőtt annak felismerését, hogy a 
kapitalizmus szervezeti változásaira, az egyre éleződő osztálykonfliktusokra, és az új 
nemzetközi erőviszonyokra tekintettel a kormányzati beavatkozás gyakorlati szük-
ségletté vált. A Leviatán újbóli megerősítésének gondolata ebben a korszakban egy-
re inkább találkozott az emberek védelem, közösségi célú intézmények, oktatás és 
társadalombiztosítás iránti növekvő igényeivel.

A  XIX. század végétől expanziónak indult az állami szerepvállalás mértéke. 
Ennek hátterében először csak az az elgondolás állt, hogy meg kell akadályozni a 
krónikus időszakot élő egyéni vállalkozások összehangolatlan működésének ne-
gatív következményeit: a kisebb vállalkozások csődbe menetelét, és a vállalkozók 
„hoppon maradásának” katasztrófáját. „A  liberalizmus akkor szűnt meg, amikor a 
vállalkozások támogatásra szorultak, és a bankcsődök komoly zavarokat okoztak – 
röviden akkor, amikor az »államnak« be kellett avatkoznia annak érdekében, hogy 
enyhítse a szervezet akadozó működéséből származó feszültségeket.”35 A XIX. szá-
zad alkonyára már bizonyos gazdasági anomáliák megoldása is az államra hárult, 
így az állam gazdaságot befolyásoló szerepe is permanens növekedésnek indult. Az 
állam regulációs, szabályozó hatókörét jelentős mértékben megnövelő kodifikációs 
munkálatok eredményeként kialakult a versenyjogi szabályozás meglehetősen sza-
badelvű normaanyagán jócskán túlmutató tröszt- és kartellellenes szabályozás, el-
sődleges prioritásként kezelve a „piac zavartalan működéséhez fűződő közérdek” 
érvényre juttatását. Az állami feladatok skálája kibővült a szolgáltató, illetve gondos-

33  Polányi Károly (1944): A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Napvilág 
Kiadó, Budapest, 2004, 25. o.

34  Polányi 2004, 159. o.
35  Mannheim Károly: Szabadság, hatalom és demokratikus tervezés (Freedom, Power and 

Democratic Planning). In Felkai Gábor (szerk.): Mannheim Károly. Új Mandátum Könyvkiadó, 
Budapest, 1999, 232. o. 
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kodó funkciókkal: az állam a közüzemek útján – avagy a magánvállalkozások álla-
mi patronálásával – infrastrukturális közszolgáltatásokat is szervezett, majd lassan 
jóléti intézmények működtetésébe is fogott. Magyary Zoltán a „posztindusztriális 
államról” írva már a tevékenységek széles választékát említhette: ti. ez az állam ma-
gára vállalta „utak, hidak, vasutak építését, a közlekedés fejlesztését; iskolák állítását, 
múzeumok, színházak, kutatóintézetek létesítését és más kulturális feladatokat; (…) 
kórházak, elmegyógyintézetek stb. létesítését, (…) a pénzérték és hitelintézetek sza-
bályozását, az ipar fejlesztését; egyre több szociális feladat megoldását, a társada-
lombiztosításnak széleskörű kiterjesztését.”36 

A „közérdek-koncepció” érvényre juttatása azonban ekkor még nem foglalt magá-
ban szociális „összetevőket” – általános egyetértés a leginkább csak abban mutatko-
zott, hogy „a kereskedelmi szabályozás manipulálása, a termelés jogtalan korlátozása 
vagy az árak mesterséges emelése sérti a közérdeket”.37 Kiterjedt jóléti juttatási rend-
szerről a fejlődés eme fázisában még nem beszélhetünk: a szociális segélyező állam 
alacsony szintű, pusztán a létfenntartáshoz szükséges juttatásokat biztosított az érin-
tettek számára. Jellemző tevékenysége a jövedelemigazoláshoz kötött segélyezés volt, 
az „érdemes” és „érdemtelen” szegények közötti differenciálással, a helyi hatóságok 
diszkrecionális jogkörévé téve azt a lehetőséget, hogy a juttatásokat, illetve a jogosult-
sági kritériumokat a helyi munkaerőpiac feltételeihez igazítsák.38 Már az első világégés 
során intézményesített hadigazdálkodást követően, a háború befejezésével párhuza-
mosan folytatódott azonban az állami intervenció a gazdálkodás szférájában, mégpe-
dig a lakásellátás és a munkalehetőség-teremtés formájában. A Weimari Köztársaság 
alkotmánya pedig már egyenesen a gazdasági élet vezérlő elvéve tette a szociális igaz-
ságosság követelményét, rögzítve, hogy az egyének gazdasági szabadságát – a korlá-
tozás nélküli magánérdekeket – határok közé szorítják a mindenkivel számára bizto-
sítandó, „emberhez méltó élet” feltételei. Ezek a kissé homályosan megfogalmazott 
paraméterek a szociális szempontok mentén korlátozhatónak ítélték a kereskedelmi és 
az iparűzési szabadságot, a szerződési szabadságot, de még a tulajdon szabadságát is. 
Nem véletlen, hogy a weimari alkotmány egyik elhíresült cikkelye éppen arról rendel-
kezik, hogy a tulajdon kötelez, használatának pedig a közjót kell szolgálnia.39 Summa 
summarum, a gazdasági liberalizmus „Csend szimfóniája”, amely az államot az „éjjeli-

36  Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A  közigazgatás szerepe a XX. század államában. 
A magyar közigazatás szervezete, működése és jogi rendje. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bu-
dapest, 1942, 72. o.

37  Mannheim 1999, 235.
38  Myles, John: Hanyatlás vagy holtpont? In Bujalos István – Nyilas Mihály (szerk.): Az új jobb-

oldal és a jóléti állam. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociális Munka és Szo-
ciálpolitikai Tanszék, Budapest, 2002, 374. o. 

39  Mössle, Wilhelm: A liberális államtól a szociális jogállamig. In Takács Péter (szerk.): Jogu-
ralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből. Osiris Kiadó, 
Budapest, 1995, 170. o. 
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őr” szerepkörére kárhoztatta, fokozatosan elveszítette a vonzerejét, átadva a pálcát egy 
fokozatosan tevékenyebbé váló karmesternek, aki mindinkább egy „beavatkozóbb” 
karakterű állam, és a közérdek markánsabb képviselete érdekében vezényelt.

A közérdekfogalom komponenseinek a szociális vonatkozásokkal történő kiegé-
szítését a szervezett kapitalizmus korszaka vállalta magára. Ez a Nyugat-Európában 
három évtizeden át (1945–1975) virulens rendszer sikeresen kamatoztatta Key-
nes tanait, aki az állam feladatának tekintette, hogy lehetőség szerint tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy az állam polgárainak, de különösen a munkanél-
külieknek az élete minél könnyebb lehessen. Keynes amellett érvelt, hogy a gaz-
daság működésének jobb megértése biztosítja a felelős kormányok számára, hogy 
döntéseik révén kisimítsák az üzleti ciklus mélypontjának legdrasztikusabb követ-
kezményeit.40 Munkáiban ezért a teljes foglalkoztatottság elérésének lehetőségeire 
koncentrált. „A teljes foglalkoztatást biztosítani tudó központi irányítás természete-
sen a hagyományos állami funkciók jelentős kiterjesztésével jár. Sőt, éppen a modern 
klasszikus elmélet hívta fel a figyelmet számos olyan helyzetre, amelyben szükség van 
a gazdasági erők szabad játékának korlátozására vagy irányítására” – ismerte el.41 
Keynes hitt abban, hogy a teljes foglalkoztatottságra (is) építő jóléti állam kellő ga-
ranciát jelent a gondolat- és cselekvési szabadság fenntartására, ami a valódi de-
mokráciák elengedhetetlen feltétele. „Az individualizmus – ha meg lehet tisztítani a 
hibáitól és a vele elkövetett visszaélésektől – a személyes szabadság legjobb biztosítéka 
abban az értelemben, hogy minden más rendszernél nagyobb teret nyújt az egyéni 
választásnak” – írta.42 Ezzel elméleti síkon megteremtődött az első és második gene-
rációs alapjogok (azaz a polgári és politikai, illetve a gazdasági, szociális és kulturális 
jogok) szintetizálásának és az immáron széles spektrumon mozgó közérdek érvény-
re juttatásának lehetősége. 

Keynes elmélete már az 1929–1933. évi nagy válság hatására emelkedő pályá-
ra került, de az igazi sikereit csak a második világháború után könyvelhette el a 
„vasfüggöny” nyugati felén. Ekkora válhatott ugyanis valósággá Mannheim prog-
nózisa, miszerint a „tervszerű társadalom” egy „mindenki érdekében megvalósuló 
tervezés” révén, azaz anélkül is elérhető, hogy a diktatúra árnyképe vetülne rá. Az a 
fejlemény, hogy a tervszerű társadalom irányába történő elmozdulás az ideális ívről 
letérve is megtörténhet – márpedig erre ékes bizonyítékul szolgált a nemzetiszocia-
lista, a fasiszta és egyéb autoriter rezsimek gazdasági dirigizmusa, valamint a bolse-
vik tervgazdasági rendszer is – arra sarkallta a döntéshozókat, hogy tanulmányozni 
kezdjék a „szolgáltató szociális-demokratikus állam” kiépítésének lehetőségeit. Si-

40  Wapshott, Nicholas (2011): Keynes és Hayek. Az összecsapás, amely meghatározta a modern 
közgazdaságtant. A nagy válságtól a nagy recesszióig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2014, 58. o. 

41  Keynes, John Maynard: The General Theory of Employment, Interest and Money. English 
Edition. MacMillan, London, 1936, 379. o. 

42  Keynes 1936, 380. o.
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kerüket mi sem jelzi jobban, mint hogy az állam növekvő gazdasági szerepvállalása, 
a jövedelemegyenlőtlenségeket mérséklő redisztribúciós politika, és a széles társa-
dalmi rétegeket érintő jóléti rendszerek fejlesztése az 1945‒1975 közötti három év-
tized legfőbb jellemzőivé váltak. 

A  kapitalizmus eme válfajának kiterjedtségét mutatja, hogy a jóléti állam által 
érintett „címzetti kör” a gyengék és elesettek (védtelen gyermekek, rossz egészségi 
állapotú, idős emberek, szellemi vagy fizikai fogyatékkal élők, szegények) mellett 
a különböző pénzügyi juttatások, az egészségbiztosítási és közoktatási szolgáltatá-
sok nyújtása révén azokat is magában foglalta, akik nem tekinthetők elesetteknek 
vagy szegényeknek. Különösen igaz ez a jóléti állam északi-skandináv modelljére, 
ahol a munkanélküliek védelme mellett a középosztály pozícióinak erősítésébe is 
komoly energiákat fektettek – azaz a „szociális védőháló” nyújtása mellett a skandi-
náv „konstruktőrök” olyan megoldásokat is intézményesítettek, amelyek bevonták a 
középosztályt a jóléti állam támogatottainak körébe. Pogátsa szerint ez végső soron 
azt eredményezte, hogy a középosztály tagjai nem érezték úgy, hogy mindig csak 
adnak, miközben a másik társadalmi osztályok mindig csak kapnak. A középosz-
tály képviselői tehát azzal az élménnyel lehettek gazdagabbak, hogy az ő biztonsági-
és szabadságigényeik is támogató kezekre leltek, „nemcsak a szegények kaptak új és 
egészséges lakásokat, de ingyenessé vált az oktatás, az egészségügy. A cél az volt, hogy 
ha egy középosztálybeli úgy gondolja, hogy hosszabb-rövidebb időre a munkaerőpia-
con kívül akar maradni, akkor azt megtehesse. Ennek oka lehet tanulás, továbbtanu-
lás, gyermekvállalás, gyermeknevelés, egészségügyi kezelés, vagy bármi egyéb, melyet 
személyes céljai és produktivitása megvalósításához szükségesnek érez.”43    

A jóléti állam más változataiban – s erre főként a liberális brit jóléti rendszer a 
példa – a középosztály erősítése helyett inkább arra koncentráltak, hogy megszün-
tessék – de legalábbis mérsékeljék – a szegénységet. A német szociális piacgazdaság 
az eredményeit tekintve pedig azzal büszkélkedhetett, hogy egy sikeres társadalmi 
mobilitást indíthatott útjára. Az egyes társadalmi csoportok ennek köszönhetően 
pozitív változásokat tapasztalhattak a saját életfeltételeiket és kilátásaikat illetően. 
Ez az elmozdulás éppen azokban a csoportokban éreztette a legnagyobb mértékben 
a hatását, amelyek helyzete korábban a legkilátástalanabbnak és legrosszabbnak bi-
zonyult: a társadalmi egyenlőtlenség alsóbb régióiban. Az anyagi életszínvonal nö-
vekedése a közép- és felsőosztálybeli alkalmazottak esetén is érezhető volt ugyan, a 
legnagyobb relevanciával mégis a munkások esetében bírt: a jóléti állam biztosította 
kitörési lehetőségek révén ugyanis a munkásháztartások első ízben juthattak hozzá 
a jövedelmi viszonyaik javulását jelző olyan javakhoz, mint a nagyobb lakás vagy a 
személygépkocsi. Joseph Mooser az NSZK társadalmi viszonyait elemezve arra a 
következtetésre jutott, hogy a jóléti állam – a szociális piacgazdaság – kiépülésével 

43  Pogátsa Zoltán: Magyarország politikai gazdaságtana. Az északi modell esélyei. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2016, 30. o. 
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egy átfogó, és társadalomtörténeti szempontból forradalmi javulás következett be, 
„mivel ezzel az életformák nagy egyenlőtlenségei tűntek el. (…) Az 1880-as évektől 
1970-ig az ipari munkás átlagos reálbére megháromszorozódott, ezen belül a legna-
gyobb ugrás az 1950-et követő időre esett.”44 

A közérdekről vallott felfogás változását jól jelzi, hogy újfajta módon, a „demok-
ratikus jogok kiterjesztése és kiszélesítése részeként komplex jóléti rendszereket ala-
kítottak ki, amelyek a keynesi eszmerendszer vonalához kapcsolódva a gazdasági 
növekedés ösztönzésének, elősegítésének is a részei voltak”.45 Ráadásul a szisztéma 
széles körű társadalmi konszenzuson és bázison nyugodott, azaz az állampolgárok 
döntő részének támogatását is bírta. Ennek hátterében főleg az a momentum állt, 
hogy a tőke-munka korábban tapasztalható kibékíthetetlen ellentéte és az osztály-
harc helyett a szociális partneri viszony kialakítására törekedtek. Gunnar Myrdal 
svéd közgazdász szerint „a fair play öröklött liberális eszméjét egyre általánosabban 
és határozottabban fordították le arra a követelésre, hogy a béreket, árakat, jövedelme-
ket és nyereségeket különféle alkuk révén kellene megszabni. (…) Az állam felelőssége 
lett e feltételek megteremtése a jogalkotással, közigazgatással és döntőbíráskodással, 
(…) hogy igazságos és méltányos megállapodásokat lehessen elérni.”46 Az állam az-
által próbálta közös nevezőre hozni a közérdeket és a szükségképpen partikuláris 
magánérdekeket, hogy mediációs, közvetítői szerepet vállalt a kollektív társadalmi 
alkuk megkötése érdekében, a növekedés fenntartását is célozva ezzel. A rendszer 
lényegében a tőke (a vállalatok, vállalati szövetségek), a munkavállalók (az őket kép-
viselő szakszervezetek) és a kormányzat részvételének filozófiájára épült. A társa-
dalom különböző rétegei között kialakított demokratikus egyeztetési rendszerek a 
társadalmi békét is szolgálták, de emellett elősegítették a gazdasági növekedést, az 
infláció elkerülését, és a munkanélküliség alacsony szinten tartását is.47

A jóléti állam mérlegét megvonva kiemelhetjük, hogy annak nóvuma és érdeme 
a keynesiánus alapokon nyugvó keresletösztönző beavatkozás mellett az egészség-
ügyi, oktatási és kulturális szerepvállalás, azaz a társadalompolitikai felelősség bizo-
nyos szintű felvállalása, emellett pedig a teljesítménye alapján komoly demokratikus 
legitimációhoz is sikerült jutnia. A Welfare State a munkavállalók, a vállalkozók és 
az állam közötti tárgyalásos megállapodások révén, illetve a szociális védőhálót je-
lentő intézmények és szociális juttatások rendszerének kiépítésével sikeresen szelí-

44  Idézi: Beck, Ulrich (1983): Túl renden és osztályon? In Angelusz Róbert (szerk.): A társadal-
mi rétegződés komponensei. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1997, 421. o. 

45  Muraközy László: Államok kora. Az európai modell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 48. o. 
46  Myrdal, Gunnar: Beyond the Welfare State. Economic Planning and Its International Implica-

tions. Yale University Press, New Haven, 1960, 44. o. 
47  Farnsworth, Kevin: Social versus Corporate Welfare: Competing Needs and Interests within 

the Welfare State. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, 67. o.
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dítette meg az osztálykonfliktusokat,48 valamiféle konszenzust teremtve a közérdek 
és a magánérdekek furcsa dinamikájának világában. Az állam a tőke zavartalan nö-
vekedését akadályozó struktúrává lépett elő, komolyan korlátozva a profitok maxi-
malizálásával kapcsolatos, korábban szabályozatlan törekvéseket, és a politikai köz-
vetítőrendszer segítségével ösztönözte a munkáltatók és a munkavállalók közötti 
kompromisszumok kialakítását; a munkavállalói jogokat pedig a korábbihoz képest 
rigorózus munkajogi szabályozás kiépítésével védelmezte. A nemzeti törvényhozá-
sok olyan, makrogazdasági szintű szabályozási technikákat dolgozhattak ki, ame-
lyek összecsengtek a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek követeléseivel (a 
nyolcórás munkanap bevezetése, az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének nor-
matív szinten történő megjelenítése, a felsőoktatási képzések ingyenessé tétele vagy 
támogatása, a kulturális jogok katalógusának szélesítése). A jóléti állam Belle Épo-
que-ja (az 1945 és 1975 közötti három évtized) a külső impulzusoktól szinte teljes 
mértékben mentes nemzetgazdasági bázisról, autonóm költségvetési politika kiala-
kítása révén szabályozhatta a jog eszközével a piaci viszonyokat; a magánérdekek 
harmonizálásának kiemelt képviselője tehát a közérdeket kifejezése juttató polgári 
nemzetállam volt, amely komoly gátat képezett a globális piac hatalmával szemben.

AMIKOR ÚJRA A TŐKÉSEK ÁLMA MÚLIK A KÖZÉRDEKEN:  
A GLOBÁLIS KAPITALIZMUS KORSZAKA

A közgondolkodást három évtizeden át formáló és meghatározó jóléti konszenzus-
sal szemben az 1970-es évek derekától viharos gyorsasággal söpört végig a nyuga-
ti társadalmakon a jóléti állam végkimerülését hangoztató új ortodoxia, amelynek 
felfogásában – ahogyan azt Ronald Reagan volt szíves megfogalmazni – az állam 
a problémák megoldójából a problémák elsődleges forrásává vált. Innentől kezdve 
divatossá vált a „keynesi gazdaság haláláról” értekezni. Az 1970-es dekád közepétől 
kezdve a korábban példa nélküli gazdasági fejlődés megrendülését egyértelműen az 
állam kudarcának tekintették, és (újból) a piac „elixírjét” kezdték el gyógyszerként 
ajánlani. Az állami költekezést pazarlásnak tekintették, és a piac, a „láthatatlan kéz” 
visszaszorítását kifogásolták. Az infláció leküzdésének szükségessége miatt megin-
dult a központi bankok kormányzattól történő elszakítása, és az önálló gazdaságpo-
litika szerepét növelő folyamat.49

A  jóléti állammal való szakítás hívei, a gazdasági liberalizmus és a monetariz-
mus nézetének képviselői alapjaiban kérdőjelezték meg a keynesiánus makrogaz-
dasági szabályozást, az állami tulajdon létjogosultságát, a progresszív adórendszert, 

48  Szigeti Péter: Világrendszernézőben. Globális „szabad verseny” – a világkapitalizmus jelenlegi 
stádiuma. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005, 95. o.

49  Muraközy 2012, 132–133. o.
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a szociális biztonság védelmét, a magánszektor szigorú szabályozási keretek közé 
szorítását, különösen a munkajog és a munkavállalói képviselet területén. Az el-
érendő célok között szerepelt továbbá a szakszervezeti befolyás csökkentése, vala-
mint a munkára és a vagyonosodásra való ösztönzés helyreállítása.50 Az 1980-as év-
tized ideológiai változásait követően, a „Thatcher-Reagan forradalom” győzelmével 
a szabad versenyes piacok felsőbbségét hirdető közgazdaságtan valódi reneszánszát 
kezdte élni. Az évtizedekre berendezkedő neoliberális gondolkodás újfajta dress co-
de-ot vezetett be, amikor feltűnően kurtára fazonírozta az állam új ruháját; gyakor-
latilag csak a jogi, monetáris és viselkedési szabályok testőrének szerepét bízta az ál-
lamra. Az államnak a neoliberális ars poetica szerint mindössze őrködnie szükséges 
a versenyszabályok betartásán, hogy piaci helyzeteket teremtsen, és a piac logikájá-
hoz alkalmazkodó apparátust képezzen. Az 1970-es és az 1980-as évtized fordulóján 
az eszközök egész arzenálját vonultatták fel annak érdekében, hogy belátható időn 
belül sikerüljön lebontani a szociális államot, privatizálni az állami vállalatokat, és 
végrehajtani a további elvárásokat. 

Ilyen körülmények között hamar sikerült meghaladni a jóléti állam kapcsán ki-
alakított közérdek-fogalmat; ezzel újból az önzés világát reprezentáló magánérde-
keket állították az érdeklődés középpontjába. A kormányzati gondolkodás centru-
mába a vállalkozói kultúra hangsúlyozása, a piaci gondolkodásmód és a verseny 
előmozdítása, a szegénységből adódó problémák csaknem teljes negligálása, a gaz-
dagokat előnyben részesítő adópolitika, a hivalkodó fogyasztás propagálása, és az 
individualizmusnak a társadalmi léttel szembeni hangsúlyozása került. Nemcsak az 
állam visszaszorítása mellett érveltek, de a paternalizmussal való szakításon túl az 
önellátó, egoista érdekeket szem előtt tartó, a másik iránti szolidaritást gondolkodá-
sában szűkre szabó egyén ideálját is nyíltan preferálták.

A brit Thatcher- és az amerikai Reagan-kabinetek csökkentették a szociális kiadá-
sokat, a közoktatási és környezetvédelemi kiadásokat, illetve politikailag igyekeztek 
nyomást gyakorolni a magánszemélyekre, valamint a kisebb és nagyobb vállalatokra 
annak érdekében, hogy profitorientált szociális szolgáltatásokat nyújtsanak. A kor-
mányzat számos, korábban köztulajdonban álló vállalatot privatizált. „Egyetlen ipar-
ág sem maradhat állami ellenőrzés alatt, hacsak nincs erre valami konkrét és nyomós 
indok” – summázta a kabinet véleményét Nigel Lawson brit pénzügyminiszter.51 
Különösen ellentmondásos volt a közüzemi vállalatok (British Gas, British Telecom) 
magánkézbe juttatása, tekintve hogy mindkettő nyereségesnek bizonyult, és komoly 
bevételt eredményezett a kincstárnak. A  vállalatértékesítésekből, valamint az ön-
kormányzati bérlakások kedvezményes áron történő eladásából befolyt összegeket 
a kormány a kiadásai kiegyenlítésére, valamint a jövedelemadó csökkentésére hasz-

50  Dardot–Laval 2013, 271. o.
51  Egedy Gergely: A neokonzervatív állam, Thatchertől Cameronig. Politikatudományi Szemle 
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nálta fel, fokozva ezzel a társadalmi egyenlőtlenségeket.52 A  privatizáció példáját 
Németország, Olaszország, a Franco tábornok utáni Spanyolország, majd az 1980-
as évek derekától Franciaország is követte, és arra sem kellett sokat várni, hogy az 
1989–1990. évi rendszerváltozásokat követően a volt szovjet blokk országai is „fel-
zárkózzanak”.53A gazdaság magánosításával a piac erői visszavették a mindenkor a 
magántulajdon túlsúlyára épült, de alapvetően vegyes gazdaságot, és ezzel a partiku-
láris magánérdekek uralma is újra intézményesülni látszott a közérdekkel szemben.

A neoliberális gondolatok térnyerésével jelentős mértékben összefügg a globali-
záció kiteljesedése, és a nemzetgazdasági szuverenitás meghaladásának sokak által 
szorgalmazott gondolata is. Az 1980-as évtized – bár a kormányzati kiadások fajla-
gosan nőttek – az erőteljes dereguláció, a technológiai haladás és a globális gazda-
sági integráció korszakát jelentette. Ahogy a világkereskedelem és a pénzügyi kap-
csolatok folyamatosan bővültek, úgy csökkent a nemzeti gazdaságpolitikák számára 
az autonóm mozgástér lehetősége, illetve növekedett a külső kényszerek szerepe. 
A termelés sokkal rugalmasabbá, a kereskedelem sokkal nyitottabbá, a tőke sokkal 
mozgékonyabbá, a pénzügyi piacok pedig sokkal integráltabbá váltak.54 A nagyvál-
lalatok hatalmának növekedésével, illetve az adóbevételek csökkenésével párhuza-
mosan apadt a kormányzatok képessége arra nézve, hogy szabályozzák, ellenőriz-
zék a piacot. A merev, normatív szabályozás helyett előtérbe kerültek a „rugalmas” 
megoldások, ezzel gyengült az állam tőke feletti kontrollja.55 A globalizáció mellett 
a transznacionalizálódás és az integrálódás is alapjaiban kezdte ki a gazdasági folya-
matok (kizárólag) nemzetgazdasági keretek között folyó állami szabályozásának ha-
tékonyságát. A technológiai-infokommunikációs forradalom a pénzügyi áramlások 
és tranzakciók hihetetlen mértékű megnövekedését eredményezte: a tőke minden 
korábbinál nagyobb sebességű cirkulálása és megtérülési idejének drasztikus csök-
kenése figyelhető meg.56 

A  neoliberalizmus ideológiai befolyása alatt álló versenyző állam (competition 
state) elveszíti a korábbi funkciók gyakorlásának képességét, amelyben elemi jelen-
tőséggel bírt a teljes foglalkoztatottság keynesi ideáljának biztosítása, a leszakadó 
társadalmi csoportok segítése, és a jólét fenntartása. A védelmező, szolgáltató (köz-

52  Feigenbaum, Harvey B. – Henig, Jeffrey R. – Hammnett, Chris: Shrinking the State. The Po-
litical Underpinnings of Privatization. Cambridge University Press, Cambridge–New York, 1999, 
61. o.

53  Forgács Imre: Európa elrablása 2.0. Adalékok a pénzügyi válságok politikai gazdaságtanához. 
Gondolat, Budapest, 2012, 48–49. o.

54  Rodrik, Dani (2011): A globalizáció paradoxona. Demokrácia és a világgazdaság jövője. Ford. 
Felcsuti Péter. Corvina Kiadó Kft., Budapest, 2014, 140. o. 

55  Mészáros Rezső és munkaközössége: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 2010, 148. o. 

56  „A nemzetközi kereskedelem ma már nem bor és textil szállításáról szól, (…) hanem bitek táv-
közlési műholdakról való sugárzásáról” – állapítja meg Danny Quah. Idézi Barr, Nicholas (1987): 
A jóléti állam gazdaságtana. Ford. Galbács Péter. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, 50. o. 
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javakat és szolgáltatásokat biztosító) állam mintaképének helyét átvette a privatizá-
ciót, elüzletiesedést, piacosítást és deregulációt közvetítő állam igénye. A neoliberá-
lis forradalom lényegében arra kárhoztatta az államot, hogy a gazdasági recesszió 
kedvezőtlen feltételei mellett is növelje a gazdaság versenyképességét: az állam sze-
repe tehát gyakorlatilag arra korlátozódott, hogy biztosítsa a gazdaság alkalmaz-
kodóképességét a szabályozatlan világgazdaság dinamikájához. Az államok ekként 
számos feladat, országos léptékű gazdasági vagy társadalmi fejlesztés ellátását bízzák 
a már globalizált vagy a globális előírásoknak engedelmeskedő magánvállalkozá-
sokra, illetőleg a piacra, kitűzött céllá pedig az üzleti tevékenységek megkönnyítése, 
és a befektetések ösztönzése – egy szóval a magánérdekek előtt kapituláció – válik. 

Az államok „fogyókúrára fogása” azonban nem jelenti azt, hogy a transznacio-
nális kapitalizmussal konform neoliberális berendezkedést ne jellemezné egy erős 
szabályozási tevékenység. A „transznacionális kényszerek rendszerében” sem szűnt 
meg a nemzetállam, sőt szuverenitása jogi értelemben teljes maradt, ám neoliberális 
versenyállammá alakítása azzal járt, hogy cselekvőképessége – amely korábban bi-
zonyos értelemben a közérdek kifejezésre juttatását is lehetővé tette – korlátozottá 
vált, és a globális szabályozó hatalmak (IMF, Világbank, WTO, OECD) által kialakí-
tott elvek, normák, döntési mechanizmusok jogrendbe történő beépítésére és/vagy 
elfogadására kényszerült.

A neoliberalizmus korszakának meghatározó jellemzője a transznacionális társa-
ságok (transnational corporations, a továbbiakban TNC-k), vállalatbirodalmak fel-
emelkedése is, amelyek mára vitathatatlanul komoly, gyakorlati befolyással is ren-
delkező hatalmi tényezővé váltak. Simai nézete szerint mindez azt jelenti, hogy egy, 
az állami érdekektől – és a közérdektől – függetlenedő, a nemzetközi vállalatok dön-
tési centrumaiból kiinduló folyamat során a globális vállalatok érdekeinek rende-
lik alá az egyes nemzetgazdaságokban zajló tranzakciókat, így integrálva a nemzeti 
termelés és szolgáltatás meghatározott területeit a globális vállalati szisztémákba.57 
A TNC-k egyre fontosabb szerepet játszanak a globális gazdaság kormányzásában: 
gazdasági érdekérvényesítő képességük gyakorlatilag olyan mértékben megnöve-
kedett, hogy törekvéseik révén alapvetően képesek irányt szabni a világgazdasági 
folyamatoknak. A gazdasági folyamatok hordozóivá a nagy nemzetközi ipari-szol-
gáltató és pénzügyi konglomerátumok, szupermonopóliumok és transznacionális 
vállalatok váltak. A TNC-k azáltal, hogy gyáraikat kedvük szerint telepíthetik olyan 
országokba, ahol alacsonyabbak a munkabérek, és ahol kevésbé korlátozzák a te-
vékenységüket, mára szert tettek arra a képességre, hogy kijátsszák egymás ellen a 
nemzetállamokat. A globális érdek egyértelmű: a TNC-k ott termelnek, ahol az a 
legkisebb költség mellett lehetséges, és ott adnak el, ahol az a legkifizetődőbb. Oda 

57  Simai Mihály: Kihívások, alternatívák és útvesztők a globalizálódó világban. In Bayer József 
– Lévai Imre (szerk.): Globalizációs trendek. Tanulmányok. MTA Politikai Tudományok Intézete, 
Budapest, 2003, 62. o.
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termelik a profitot, ahol az adókulcsok a legkisebb terhet jelentik, azaz lényegében 
kiválasztják az adott vállalat működéséhez legkedvezőbb stratégiai földrajzi helyet. 
Az a lehetőség, hogy a termelést át lehet helyezni az egyik országból a másikba, el-
tolja az erőegyensúlyt a hazai társadalom érdekei felől a globális tőkés érdekek fe-
lé.58 A territoriális keretek között létező nemzetállam tehát kiszolgáltatott pozícióba 
került a területéről bármikor kivonulni képes tőkével és a transznacionális társasá-
gokkal szemben. „Ha a világszerte dollárszázmilliárdokkal zsonglőrködő spekulán-
sok úgy döntenek, hogy a kormányzati politikák a spekulatív érdekekkel szemben a 
környezetvédők, vagy a dolgozó szegények érdekeit képviselik, máshová viszik a pén-
züket, gazdasági válságfolyamatot beindítva” – fogalmaz Korten.59 Ezek a globális 
vállalatbirodalmak összességében arra ösztönzik a kormányokat, hogy a gazdasági 
növekedéshez szükséges tőke megszerzése fejében olyan politikát alakítsanak ki és 
realizáljanak, amely a kedvező üzleti klíma megteremtését célozza, beleértve az ala-
csonyabb adórátákat is. Ehhez hozzá kell tennünk még a neoliberális irányzatok 
kormányra kerülésének finoman szólva is kétes – markánsabb fogalmazás szerint 
káros, sőt katasztrofális – örökségét: a mesterségesen meggyengített állam a nagy-
vállalati szektor és érdekek befolyása alá került, azaz a „nagyvállalati ragadozók” 
foglyul ejtették az államot (ez a captured state jelensége), és a gazdasági elit pártfi-
nanszírozásai révén „rabláncon” tarthatják a politikai elit tagjait. Ezzel kapcsolatban 
állapíthatta meg Pogátsa, hogy „az oligarchák által uralt nagyvállalati szektor a sza-
bályozás, illetve a közbeszerzések eltérítése révén elvonja a társadalmi erőforrásokat 
a közjótól”.60 

Az államoknak törekedniük kell a transznacionális társaságokkal a jó kapcsolat 
kialakítására, illetve fenntartására – főként arra tekintettel, hogy azok komoly mun-
kahelyteremtő potenciállal rendelkeznek –, azonban az éremnek mindig két oldala 
van: a tőkés társaságokat is a kooperációra és egy partneri jellegű kapcsolat kialakí-
tására kellene szorítani. Egyetértünk Bhagwatival, aki szerint a vállalatok társadal-
mi felelősségének két talpkövön kell nyugodnia: egyrészt egyértelműen deklarálni 
kell, hogy mit szabad tennie a vállalatoknak (altruizmus), másrészt pedig világosan 
rögzíteni kell az arra vonatkozó szabályokat, hogy mit nem szabad tenniük.61 Csak 
ezzel – és a megfelelő szankciós mechanizmusok biztosításával – lehetne ugyanis 
elérni, hogy a közérdek ismét az őt megillető helyre kerüljön a vállalati érdekekkel 
szemben.

58  Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan a globalizáció világában. II. kötet. Gazdasági globalizá-
ció. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2002, 268. o.

59  Korten, David C. (1995): Tőkés társaságok világuralma. Ford. Kocsis Tamás – Kovács Esz-
ter – Sánta Ferenc – Zilahy Gyula – Éri Vilma. Magyar Kapu Alapítvány, Budapest, 1996, 249. o. 

60  Pogátsa 2016, 106. o.
61  Bhagwati, Jagdish: Vállalatok: ragadozók vagy jótevők? In Szilágyi Katalin – Balázs Zoltán 

(szerk.): Globalizáció és kapitalizmus. Századvég Kiadó, Budapest, 2008, 274. o. 
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Láthattuk, hogy a magánérdekek kritika nélküli piedesztálra emelése, és a közös-
ségi szempontok asztalról történő lesöprése az elmúlt évtizedek során alapvetően 
strukturálta át a korábban irányadó gazdaság- és társadalomfelfogást. A vázolt fo-
lyamat eredményeként a hatalom elmozdult a demokráciától a piacokhoz, valamint 
a vállalatokhoz. A legutóbbi globális gazdasági és pénzügyi válság hatására azonban 
az állam szerepét illetően sokak szemében járatódtak le a korábbi neoliberális tanok. 
Egyre több megoldási javaslat megy szembe az évtizedeken keresztül megfellebbez-
hetetlen alapigazságként kezelt neoliberális dogmákkal, az állam új típusú szerep-
vállalását vetítve előre, lehetővé téve ezzel a közérdekről zajló diskurzus határainak 
kitágítását. A krízis nyomán a kormányok (újra) aktivizálni igyekezték a pénzügyi 
és gazdasági szférára ható tevékenységüket. A politikai vezetők számos országban – 
köztük a nyugat-európai államokban is – arra irányuló határozott lépéseket tettek, 
hogy visszavegyék korábbi pozícióikat a nemegyszer transznacionális háttérrel ren-
delkező gazdasági erőközpontoktól. Ennek a fejleménynek pedig a közérdekre ható 
aspektusai is vannak.

KINEK AZ ÁLMA MÚLJON A KÖZÉRDEKEN? 

A  2008 őszén az amerikai jelzálogpiacról indult, majd az egész világot behálózó 
globális pénzügyi és gazdasági válság nyomán az alsó rétegek lecsúszása, és a kö-
zéposztály lecsúszástól való félelme egyre-másra szüli meg a rend iránti vágyat, és 
a társadalmat válságba sodró erők kormányzati úton történő megregulázásának 
igényét. A szociális bizonytalanság növekedése, az állampolgárok folyamatos meg-
szorításoknak való kitétele, a közösségiség és a szolidaritás gondolatának margina-
lizálódása, az ökológiai környezet rombolása, a transznacionális bűnözés térnyerése 
és a 2015 nyarára-őszére szinte a kezelhetetlenségig eszkalálódó migrációs válság 
összességében olyan tehetetlenségi nyomatékként hathatnak-hatottak, amelyek so-
kak szemében hosszabb időre diszkreditálhatják-diszkreditálták a liberális demok-
rácia értékeit. Ezek a folyamatok pedig ezzel párhuzamosan hatalmas felhajtóerőt 
jelenthetnek a radikális programokkal előrukkoló politikai tömörülések számára, 
melynek gyakorlati példáit hosszan sorolhatnánk. Nem meglepő, hogy a Foreign 
Affairs publicistája már egyenesen de-globalizációról beszél,62 Theresa May brit kor-
mányfő pedig a politikai professzió szintjén hangsúlyozta, hogy a globalizáció új 

62  Barbieri, Pierpaolo: The Losers of Deglobalization. Why States Should Fear the Closing of 
an Open World. In Foreign Affairs November 13., 2016. https://www.foreignaffairs.com/artic-
les/2016-11-13/losers-deglobalization (2016. 11. 16.)
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korszakának hajnalán vagyunk, és a globalizációt akként kell megreformálni, hogy 
az lehetőség szerint mindenkinek a hasznára legyen.63

E rövid tanulmány terjedelmi korlátaira tekintettel a magunk részéről természe-
tesen nem vállalkozhatunk a gordiuszi csomó átvágására – inkább csak arra, hogy 
„impressziószerűen” villantsunk fel az aktuális válság megoldására szolgáltatott né-
hány, általunk helyesnek vélt javaslatot. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a legmesszemenőbbekig egyetértünk a 
Henry J. Aaron amerikai közgazdász által megfogalmazott tézissel: az egyéni ha-
szonra építő ösztönzők gyakorta a szándékolt céllal ellentétes hatást váltanak ki, és 
ha nem a becsületet tesszük meg az egyéni cselekedetek mozgatórugójává, hanem 
a nyers önérdeket, akkor az emberek értelemszerűen önző magatartást fognak ta-
núsítani. Problémáink tetemes része abból fakad, hogy a közpolitikai döntéseket 
még mindig olyan közgazdasági modellekre alapozzák, amelyek a homo oeconomi-
cus, az önérdekkövető individuum pszichológiájára építenek.64 A hegemón pozíció-
ba kerülő és sokakra oktrojált neoliberális gazdaságpolitikát a kelet-közép- európai 
térségben még az is tetézte, hogy a rendszerváltozást követően egydimenziós sé-
mák nyomán alakították ki az új gazdasági-társadalmi rendet. „A kelet-európaiak 
egy absztrakt tankönyvi muszter alapján egy sehol nem létező kapitalizmus építésé-
be vágtak bele nagy elánnal”, kialakítva a külföldi működőtőke-függő versenyálla-
mok válfaját,65 elesve a hazai viszonyokra modellezett, és a társadalom strukturális 
adottságaira koncentráló autonóm gazdaságpolitika kikísérletezésének esélyétől. Ez 
a neoliberális misszió hamar a határaiba ütközött: a világ neoliberális laboratórium-
má alakítása csak kevesek számára jelentett felemelkedést – a többség számára pedig 
csak marginalizálódást, pauperizációt, lecsúszást, újabb és újabb tömeges hitelfelvé-
teleket eredményezett.

Mi hát a teendő? – tehetjük fel a kérdést. Először is szakítanunk kell a minden-
ható piac dogmáját sulykoló ortodoxiával: a piaci fundamentalizmussal. A szabad-
piacot lehet ugyan a demokrácia fontos attribútumaként kezelni, de az világossá 
vált, hogy a hierarchikus állam funkcióinak átvételére ez az entitás eredendően nem 
képes, ráadásul a piaci logika mentén szerveződő önérdek-követés miatt a közérdek 
kifejezésére sem alkalmas. Fukuyama legújabb könyvének tézise szerint a szabad-
ság minőségfoka csak az erős társadalom és az erős állam együttes megléte esetén 
tekinthető jobbnak, kielégítőbbnek; a demokratikus berendezkedésnek és a parla-
mentáris kormányzásnak az kedvez igazán, ha egy viszonylagos hatalmi egyensúly 

63  Elgot, Jessica: Theresa May sets out stall for UK’s place in Trump’s world. In The Guardian. 
https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/14/uk-must-become-global-leader-in-free-
trade-theresa-may-brexit-vote-donald-trump-election (2016. 11. 16.)

64  Aaron, Henry J.: More Virtous Than We Think. Homo Economicus is a fundamentally selfish 
man. But what if he’s been vastly overhyped? http://democracyjournal.org/magazine/42/more-vir-
tuous-than-we-think/ (2016. 11. 16.)

65  Pogátsa 2016, 15, 71–82. o.
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áll fenn az erős állam és a jól szervezett, az érdekeit hatékonyan védelmezni képes 
társadalom között.66 Nem véletlen, hogy a poszt-washingtoni konszenzus égisze alatt 
a korábbi neoliberális brain-stormingolások helyét a jó kormányzás (illetve egyre 
növekvő mértékben a jó kormányzat), a piacot reguláló intézményi környezet és az 
ehhez szükséges állami funkciók megteremtése-megerősítése, az alapvető jogok biz-
tosítása, illetve a minőségi közszolgáltatások fontosságát hangsúlyozó narratíva vet-
te át.67 Ez a felfogás már explicite hasznosítja az állam fejlődésben betöltött központi 
szerepének felismerését; az állami szerepvállalás célja itt már az életkörülmények 
tartós (fenntartható) javítása, illetve a méltányos és demokratikus fejlesztés elősegí-
tése lesz. Ebben a konstrukcióban szükségszerűen megnő a politikák, az intézmé-
nyek és a társadalom közötti kapcsolatok jelentősége és intenzitása, illetve centrális 
jelentőségű válik a korábban „mostohának” tekintett politikák és intézmények léte, 
illetve minősége.68 Az államok költségvetési autonómiáját a jövőben fokozottabban 
kellene érvényre juttatni, hiszen minden gazdaságpolitikai döntés a helyi viszonyok 
közé ágyazott, azt alapvetően determinálják és befolyásolják a lokális adottságok 
és problémák. Korántsem biztos, hogy a neoliberális versenyállam elmúlt évek so-
rán egyébként is diszkreditálódott társadalom- és gazdaságszervezési elveit kellene 
követendő példaként állítani bármely kormányzat elé. A gazdasági felzárkózás és a 
kapitalizmus változatait tekintve egyébként sem az évtizedeken át szinte kizárólagos 
jelleggel propagált neoliberális piacgazdasági variáns az egyetlen – ennek alkalma-
zásával ráadásul még egyetlen, a perifériához, illetve fél-perifériához tartozó ország 
sem tudott a világgazdaság centrumához felzárkózni, nota bene még csak megköze-
líteni sem volt képes annak fejlettségi szintjét.

Az első megoldási javaslatunk – amely még az absztrakció magas fokán helyez-
kedik el –  az, hogy helyre kell állítani a társadalom, az állam és a piac megbomlott 
egyensúlyát, és ezzel a közérdeknek a jóléti állam érája idején érvényesülő „reputá-
cióját”. A napjainkra lényegesen megváltozott körülmények között arra lenne szük-
ség, hogy a demokratikus pluralizmus égisze alatt, és a szabályozott piac keretein 
belül egyesítsék a társadalom, a piac és az állam erőit, méghozzá akként, hogy az 
első szektorban a társadalmat, a másodikban az államot, és a harmadikban a pia-
ci intézményeket helyezzék el. Ez egyben érdek- és igényérvényesítési sorrendet is 
jelentene, hiszen a piac sokszor bizonyul(t) érzéketlennek arra, hogy felismerje a 
társadalomban rejlő emberi szükségleteket, és ennek megfelelően alakítsa maga-

66  Fukuyama, Francis: A politikai rend eredete. Az ember előtti időktől a francia forradalomig. 
Ford. Pető Márk. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, 33, 34, 258, 552. o. 
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tartását. A  piac képtelen volt a szegénység és az egyenlőtlenség felszámolására – 
mellékesen ez nem is feltétlenül állt az érdekében. A piac ugyanis nem differenciál 
a gazdasági termelésből származó jogos haszon és a meg nem érdemelt nyereség 
között, és gyakran ösztönöz az alapvető emberi érdekekkel – a közérdekkel – ellen-
tétes magatartásra. Ráadásul a piaci hatalom néhány óriásvállalat kezében koncent-
rálódik, ezért olyan kényszerítő erejű hatalomra tettek szert, amelyre a társadalom 
feltehetően nem kívánta őket felhatalmazni. 

Ahhoz, hogy a társadalmi egyenlőtlenség fokozódását fékezzük, illetve a nega-
tív trendet megfordítsuk, a szociális kohéziót újrateremtsük, továbbá szakítsunk 
a minden nyereséget privatizáló, ugyanakkor minden veszteséget társadalmiasító 
gyakorlattal, nem kapcsolhatjuk ki a gazdaságpolitika irányainak meghatározásából 
az államot. Az állam a XXI. század kihívásaihoz és elvárásaihoz igazítottan ugyan-
is meglátásunk szerint adekvát válaszokat képes szolgáltatni a napjainkra jellemző 
válságszimptómák kezeléséhez.

A második javaslatunk ezért úgy szól, hogy az állam nem hagyhatja magára a 
szükséget szenvedő polgárait. Láthattuk, hogy a jóléti állam érájában miként kap-
csolódott össze és egészítette ki egymást a gazdasági fejlődés a rászoruló vagy nélkü-
löző állampolgárok anyagi úton történő kompenzálásával, és miként lehetett össze-
hangolni a magánérdekeket a közérdekkel. A jóléti állam amellett, hogy képes volt 
a piaci kudarcok kezelésére, sokak által támogatott méltányossági célok érdekében 
tevékenykedett, és az olyan átfogóbb jellegű célok teljesüléséhez is hozzájárult, mint 
a társadalmi kohézió megteremtése. Meglátásunk szerint az ígéretes jövő záloga egy 
olyan újrakonstruált jóléti állam lehet, amely a horatiusi aurera mediocaritas esz-
ményét képviselve arany középutat képezhetne az állam dirigista beavatkozása és a 
féktelen szabad(os)ság között.

A XXI. század államának egy, a fejlesztési prioritásokat és a szociális szempon-
tokat egyaránt szem előtt tartó fordulatra lenne szüksége. Alapvetően a keynesi-
ánus gazdaságszabályozási eszközök (újbóli) alkalmazása válik szükségessé, hogy 
ennek révén kezelni lehessen a gazdaság ciklikus mozgásával járó egyensúlytalan-
ságok következményeit, és az állami intervenció eszközrendszere révén biztosítani 
lehessen a gazdasági növekedéshez szükséges egyensúlyi kritériumokat. A keyne-
siánus jóléti államra jellemző megoldások közül a fizetőképes keresletet élénkítő, a 
konjunktúra felé történő elmozdulás reményét hordozó, a fogyasztást és a beruhá-
zást ösztönző gazdaság- és adópolitikára, a munkanélküliséget „pórázon tartani” 
képes aktív foglalkoztatáspolitikára, a kis- és középvállalkozásokat, a hazai tőkével 
működő csoportokat támogató beruházáspolitikára, továbbá a vagyonok és a jö-
vedelmek igazságtalan elosztását nivellálni képes redisztribúciós tevékenységre és 
szociálpolitikára érdemes építeni a fejlesztő-jóléti állam fundamentumait. A szoci-
ális természetű beruházások mellett a fejlesztő karaktert erősítené többek között az 
infrastrukturális (szállítási, útépítési, az adott állam erőforrásaitól függően kikötői, 
repülőgépipari) gazdasági beruházások nagyobb volumenű növelése, a technológiai 
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színvonal emelése, továbbá a közegészségügyi, a köz- és felsőoktatási, valamint a tu-
dományos kutatói kapacitások minőségi szempontú fejlesztését célzó befektetések 
fokozása. A XXI. század digitalizált információs társadalmában megkerülhetetlen 
szempont a kutatás-fejlesztésre szánt anyagi hozzájárulások mértékének markáns 
növelése, az ezen a területen foglalkoztatottak számának bővítése, illetve a különbö-
ző kutatóműhelyek felállítása, és azok munkájának financiális eszközökkel történő 
támogatása, ösztönzése. Különös relevanciával bír az is, hogy létezzenek olyan – leg-
alábbis részben – nemzeti tulajdonban lévő gyárak és vállalatok, amelyek kiemelt 
szerepet játszhatnak az olyan szakemberek és vállalatvezetők megfelelő szocializá-
ciójában, akik majd a magánszektorban tevékenykedve sem válnak érzéketlenné a 
nemzetgazdasági szempontokkal és a közérdek érvényre juttatásával szemben. 

A kiemelt védelmet érdemlő munkavállalók érdekeinek védelme érdekében – és 
a szociális szempontokat fokozandó – szigorú munkajogi szabályozást szükséges ki-
alakítani. A munkások ugyanis az általuk végzett munka ellentételezéseként joggal 
tarthatnak igényt az egzisztenciájukat biztosító minimális bérre, a családjuk tisztes 
megélhetését biztosító jövedelemforrásra, a szakmai továbbfejlődés és a minőség-
növekedés lehetőségét biztosító képzésekre, az emberhez méltó körülményeket biz-
tosító öregségi nyugdíjra, és bizonyos körülmények között a munkanélküliséggel 
szemben védelmet jelentő biztosítékra is. A jóléti szükségletekre építő állam számá-
ra prioritásként jelenik meg, hogy a multi- és transznacionális vállalatok munkál-
tatói pozícióban lévő vezetői ne kerülhessék meg a minden munkavállalót megille-
tő, garanciális jellegű jogosultságokat és a munkáltatókat terhelő kötelezettségeket. 
Elodázhatatlan tehát a munkavállalók jogait és védelmét, illetve a bérek minimá-
lis szintjét rögzítő munkajogi kodifikáció, amely a kiszolgáltatott pozícióban lévő 
munkavállalók jogainak széles körű és garanciális biztosítására koncentrálna.

Mivel a revitalizált jóléti állam szükségszerűen a szociális kiadások jelenlegi ará-
nyának megnövekedésével járna, logikusan vetődik fel a kérdés, hogy a szociális 
karakterű állam bástyáinak kiépítésével járó költségvetési kiesést mivel lehetne pó-
tolni. Ilyen kompenzációs célokat szolgáló adónak minősülhet a tőke nemzetkö-
zi pénzpiaci mozgatásából származó haszonnal kapcsolatos, nemzetközi pénzügyi 
műveletekre kivetett pénzügyi tranzakciós adó (Tobin-adó), de megemlíthető a 
multi- és transznacionális vállalatokkal szemben kirótt társasági nyereségadók mér-
tékének megnövelése, a környezetvédelmi típusú adók kivetése, esetleg a progresz-
szív jövedelemadó bevezetése, vagy az óriási nyereségre szert tevő digitális gazdasá-
gi szereplők adóztatása is. 

*

A tanulmány során bemutattuk, hogy a közérdek fogalma milyen változásokon esett 
át, és milyen tartalmakkal telítődött az évszázadok folyamán. A közérdek az álta-
lunk vizsgált első fázisban főként az uralkodó álmát juttatta kifejezésre, hogy aztán 
átadja a helyét a szabad versenyes kapitalizmus diktálta piaci szükségleteknek, az 
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önérdekek sokszor hektikus birodalmának. A piaci kudarcok nyilvánvalóvá válása, 
a kapitalizmus ciklikus mivoltának felismerése és a tőke-munka ellentét eszkaláló-
dása szükségeltetett ahhoz, hogy az állam az éjjeliőr pozíciót feladva, a XIX. szá-
zad utolsó negyedétől kezdődően fokozatosan a piac szabályozásának nagy fájába 
vágja fejszéjét. A szociális demokrácia ideájának befogadása és a jóléti állam in-
tézményeinek kiépítése a második világégést követően mintegy három évtizednyi 
„boldog békeidőt” teremtett a nyugat-európai polgárok számára, lehetővé téve, 
hogy a széles értelemben vett közérdekfogalom hatálya a középosztályt követően 
immáron az alsóbb osztályokra is kiterjedjen. A monetarista-neoliberális tanok 
dominánssá válása a XX. század utolsó negyedétől azonban azt eredményezte, 
hogy korábbi nemzetgazdasági pozíciójukhoz képest „perifériára” kerültek az ál-
lamok, és kénytelenek voltak a jóléti állam leépítésének „projektjébe” fogni – ezzel 
paralel pedig ismét az önérdekkövetést posztuláló szabadpiaci mantrák kerültek a 
dobogó legmagasabb fokára. A neoliberális irányzatok ugyanis a piaci folyamatok 
primátusát, az állam gazdasági és társadalmi beavatkozásának drasztikus mértékű 
redukcióját, valamint a nemzetközi gazdaság szabadpiaci típusú integrációjának 
szükségességét hirdették. 

A globális gazdasági és pénzügyi válság hatására azonban sokan gondolták újra a 
szabadpiaci mechanizmusokról korábban vallott tanaikat, és mintha a közérdekfo-
galom korábbi „tekintélyének” helyreállítása is napirendre került volna. Egyre töb-
ben értenek egyet azzal a megállapítással, hogy a neoliberalizmus által piedesztálra 
emelt elveket felül kell vizsgálni, egyben újra kell értékelni az állam gazdaságból 
való teljes exodusát hangsúlyozó korábbi álláspontot is. Az „elszabadult hajóágyú-
ként” viselkedő tőkét humanizálni szükséges, ami viszont a liberálisok által exponált 
korlátlan szabad(os)ság keretei között egyszerűen megvalósíthatatlan.

Az általunk helyesnek gondolt terápia feladata az lenne, hogy az államok a tár-
sadalom feltehető aktuális szükségleteit szem előtt tartva, a társadalom és az állam 
polgárainak szolgálatába állva, illetve a közjó előmozdításán munkálkodva konstru-
álják meg a XXI. századi alapvető „keresleti cikkének” is titulálható fejlesztő-jóléti 
államot. Ezzel a közérdek tág értelemben vett, a jóléti állam kapcsán már ismertetett 
felfogását is sikerülne „revitalizálni”, s ennek révén elérni, hogy a neoliberális évtize-
dek rémálmát követően, az „Elm utcát” elhagyva a társadalom minél több tagjának 
álmát juttassa kifejezésre a közérdek. 
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LIPTÁK LAURA MARTINA

ÜGYÉSZSÉG ÉS KÖZÉRDEK

„…az ügyészség a XXI. században Magyarországon nem a 
törvényesség őre, hanem a közérdek védelmezője a törvé-
nyek uralmának biztosítása révén.”1

1. ELŐSZÓ

Dolgozatom témájaként azért választottam az ügyészség közérdekvédelmi tevé-
kenységét, mert úgy gondoltam, hogy ez – összevetve a büntetőjogi szakággal – egy 
kevésbé kutatott és feldolgozott terület. A mindennapok embere számára az ügyész-
séget a tárgyalásokon látott taláros személy testesíti meg, a közérdekvédelmi tevé-
kenység az ő számukra szinte teljes egészében rejtve marad, és bár jogászi körök-
ben nem ismeretlen az ilyen jellegű munkájuk, a pontos feladatokkal sokszor még a 
jogvégzett emberek sincsenek tisztában.2 Tulajdonképpen az ügyészség valamennyi 
funkciója a közérdek előmozdítását, érvényesülését szolgálja, de a közérdek sérelme 
alapján a jogalkotó két csoportot hozott létre. A közérdeket legsúlyosabban sértő 
cselekményekkel szemben a büntetőjogi funkciókat, a közérdeket sértő egyéb jogel-
lenes cselekményekkel szemben pedig a szűkebb értelemben vett közérdekvédelmi 
feladatokat. 

Az ügyészi hivatásnak hagyományosan a büntetőjogi tevékenysége – és nem az 
alkotmányos jogállása vagy büntetőjogon kívüli szerepe – állt az érdeklődés közép-
pontjában. Az elmúlt néhány évben azonban szemtanúi lehettünk egyrészről az 
ügyészi szervezetek egyre növekvő nemzetközi szerepvállalásának, másrészről pe-
dig hangsúlyos közjogi tevékenységének több országban, így Magyarországon is.3 
A dolgozat az utóbbiakra koncentrál a továbbiakban. 

1  Polt Péter: Az ügyészség a jogállamban. In Horányi Miklós (szerk.): Fejezetek az ügyészség 
130 éves történelméből (magyar és német nyelven). Publicitás Print Kft., Budapest, 2002, 155. o.

2  Munkám az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó program-
jai keretében valósult meg.

3  Varga Zs. 2013, 69. o.
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2. AZ ÜGYÉSZSÉG ALKOTMÁNYOS HELYZETE

A Velencei Bizottság véleménye szerint egy adott állam történelmi gyökerei és jogi 
hagyományai igazolhatják az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenységét. Ez az 
érvelés azonban csak azon demokratikus jogi hagyományokra tekintettel alkalmaz-
ható, melyek összhangban vannak az Európa Tanács értékrendjével.4 A jogállam ál-
talános demokratikus jogelvei közül kiemelendő a hatalmi ágak elválasztásának és 
egyensúlyának elve, mely alapján az ügyészek nem léphetnek a többi hatalmi ág és 
hatalmi tényező területére. Az esetlegesen meglévő és az elvvel ellentétes ügyészi 
hatásköröket éppen ezért le kell építeni.5 

Láthatjuk tehát, hogy témánk szempontjából lényeges megvizsgálni az ügyészség 
alkotmányos helyzetét, az államhatalmi szervek között elfoglalt pozícióját. 

Petrétei József szerint legelőször is fel kell tenni azt a furcsának hangzó kérdést, 
hogy miért beszélhetünk egyáltalán az ügyészség alkotmányjogi helyzetéről. Véle-
ménye szerint ez azért tartozik alkotmányos vizsgálat alá, mert az ügyészséget „mint 
állami szervet a hatályos magyar Alkotmány konstituálja, és önálló fejezetben szabá-
lyozza”.6 A kérdés tehát a szerző véleménye szerint kizárólagosan az alkotmányozó 
döntési kompetenciájába tartozik, de megjegyzi, hogy a modern jogállami demok-
ráciák korában az alkotmányok nélkülözhetetlen részét képezi az államszervezeti 
modellek meghatározása. 

Hol helyezkedik el az ügyészség a hatalmi ágak rendszerében? – tehetjük fel a kér-
dést, és eltérő válaszokkal találkozhatunk. Egyes szerzők az igazságszolgáltatáshoz, 
mások a végrehajtó hatalomhoz kötik, megint más vélemények szerint pedig egyik 
hatalmi ághoz sem köthető, ők tehát sui generis hatalomnak tartják.7

Erdős Csaba véleménye szerint az, hogy hazánk az ügyészség skandináv eredetű, 
független modelljét honosította meg – ez az institucionális izoláltság –, nem jelenti 
azt, hogy az ügyészség önálló „negyedik” vagy „ötödik” hatalmi ág lehetne.8

„Az állami hatalom osztottsága, egyensúlya és ellenőrzöttsége elvén nyugvó államszervezet-
ben az ügyészség nem lehet önálló hatalmi ág, ugyanakkor mind a parlament alá rendelt, 

4  Ezen indokok alapján kényszerült Ukrajna ügyészségi modelljének megváltoztatására az Eu-
rópa Tanácshoz történő csatlakozásakor. Lásd CDL-AD(2009)048, Opinion on the Draft Law of 
Ukraine on the Office of the Public Prosecutor, 16. §.

5  CDL-AD(2005)014, Opinion on the Federal Law on the Prokuratura (Prosecutor’s Office) of 
the Russian Federation, 13. §.

6  Petrétei József: Az ügyészség alkotmányjogi helyzetéről a Magyar Köztársaságban. Magyar 
Jog 1997/3. 164. o.

7  Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz. Pázmány Press, Budapest, 2014, 145. o.
8  Erdős Csaba: Az ügyészség. In Smuk Péter (szerk.): Alkotmányjog II. UNIVERSITAS-GYŐR 

Nonprofit Kft. Győr, 2014, 164. o.
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mind a végrehajtó hatalomba tagolt ügyészség jogállami megoldás. A két megoldás azonban 
eltérő működési mechanizmusokat feltételez. Az Alaptörvény – a 3/2004. (II. 17.) AB hatá-
rozathoz hasonlóan – az igazságszolgáltatáshoz köti az ügyészséget.”9

Csink Lóránt szerint „Magyarországon az ügyészség különleges helyet foglal el a hata-
lommegosztás rendszerében, hiszen kapcsolatban áll mindhárom hatalmi ággal. Elvi 
síkon legalább annyira tartozhatna a végrehajtó hatalomhoz, mint az igazságszolgál-
tatáshoz. Az Alaptörvény azonban egyértelműen meghatározza a helyét, hiszen az 
ügyészséget az igazságszolgáltatás közreműködőjeként aposztrofálja, valamint rögzíti 
függetlenségét is. Ez a függetlenség azonban nem jelenti azt, hogy az ügyészségnek 
nincs kapcsolata az Országgyűléssel.”10 Sőt, egyes szerzők éppen ezt a kapcsolatot 
helyezik előtérbe. Molnár Gábor szerint „az ügyészség helyét az államszervezetben a 
legfőbb ügyésznek az Országgyűléshez való kapcsolata határozza meg”.11 Petrétei Jó-
zsef ezzel szemben duális nézőpont szükségességét rögzíti, szervezeti és funkcioná-
lis szempontú vizsgálat alá helyezve az ügyészséget megállapítja, hogy „az ügyészség 
a Magyar Köztársaságban sui generis állami szerv, az állami szervek rendszerében 
sajátos szervtípust képez, az államszervezeti munkamegosztás önálló szerveként nyert 
alkotmányi megfogalmazást”.12 Az alábbiakkal támasztja alá véleményét: az ügyész-
ség közvetlenül az Alkotmány által konstituált (originárius szerv), közhatalmat gya-
korló szerv, mely többirányú tevékenységet lát el.

A funkcionális szempontú elemzésből rögtön adódik a kérdés: mi az ügyészség 
alapvető alkotmányos szerepe?  

„Az ügyészség alkotmányjogi értelemben annak a közhatalmi érdeknek a megva-
lósítására jött létre, amely az alkotmányos rend fenntartását szolgáló törvényalkotás 
mellett a megalkotott törvények végrehajtásának, betartásának követelményét jelen-
ti.”13 A normák követésében rejlő közérdek legmarkánsabban a bűncselekményekkel 
mint a társadalomra leginkább veszélyes cselekményekkel szemben biztosított ob-
jektív jogvédelem, amely fokozatosan más (civiljogi, családi jogi, munkajogi stb.) 
jogterületekre is kiterjedt.14

Az ügyészség tipikusan nem a magánérdek érvényesítéséért száll tehát harcba, 
funkciója a közérdek érdekében való fellépés. A közérdek az alkotmányos rendben 

9  Csink 2014, 154. o.
10  Csink Lóránt (szerk.): Alkotmányjog. Novissima Kiadó, Budapest, 2014, 193. o.
11  Molnár Gábor: Az ügyészség az új évezredben. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 

2006/1. 47. o.
12  Petrétei 1997, 166. o.
13  Molnár Petra: Az ügyészség alkotmányos helyzete és feladatai. Szakdolgozat, 2013, 7. o.
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_14314_section_6587.

pdf 
(2016. 10. 23.)
14  Fürész Klára: Az ügyészség. In Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Osiris Kiadó, Bu-

dapest, 2007, 585. o.
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azonban nem azonosítható az államérdekkel. Mit értünk közérdeken? Mit jelent az, 
hogy az ügyészség a közérdek védelmezője? A közérdeket csak mint vádhatóság vé-
delmezheti, vagy egyéb funkcióin keresztül is képes erre? Vajon milyen hatékonyan 
valósítja meg ezen feladatát?

„Az ügyészi hatáskörrel összefüggő probléma lényege az: csak vádhatóság legyen-e az 
ügyészség, vagy legyenek-e feladatai a büntetőjogon kívüli – a magánjogi, családi jogi, köz-
igazgatási, munkajogi, gazdasági jogi jogalkalmazás területén is?”15 

A kérdés hangzatos, és ha Európa térképére tekintünk, különböző válaszokkal ta-
lálkozunk. 

Habár az általános vélekedés szerint az ügyészeknek szinte kizárólag büntetőjogi 
feladataik vannak, a közigazgatási és polgári jogi kompetenciáik nem teljesen isme-
retlenek Európában.16

3. AZ EGYES ÜGYÉSZSÉGI MODELLEKRŐL

„Az ügyészi intézmény európai gyökerei a hűbéri állam királyi magánvagyonának vé-
delméig nyúlnak vissza, ami fokozatosan kiegészült a közérdek érvényre juttatásának 
feladataival. A sértett mellett a vád feladatainak ellátása csak egyike a törvények érvé-
nyesülését biztosító hatásköröknek.”17 A XIX. században Délnyugat-Európában jelent 
meg az ún. napóleoni vagy alárendelt modell, amelyben a vádhatósági szerepkör 
kapott kulcsfontosságú szerepet, és ezt egészítették ki a közérdek érvényre juttatá-
sát szolgáló feladatok. Az elnevezés arra utal, hogy az ügyészség ennél a típusnál 
az igazságügyi miniszternek alárendelten működött. A centrális felépítésű ügyészi 
szervezet a bíróságok szervezetét követte, de természetszerűleg nem tagozódott bele 
azokba.18 A rendszerváltozást követően ehhez a modellhez tért vissza Csehország, 
Lengyelország és Románia is, hagyományaikhoz híven.19

Nagyobb függetlenség jellemezte a skandináv államokban kialakult modellt (Dá-
nia kivételével), amelyben az ügyészség az egész kormánynak tartozott felelősséggel, 
nem pedig valamely miniszternek. Az ügyészség szerepe ennél a típusnál a büntető 
igazságszolgáltatás kapcsán ellátott feladatokra koncentrálódott.20 

15  Bócz Endre: Az ügyészség alkotmányos helyzetéről. Ügyészségi Értesítő XXX. 1994/3‒4. 
1. o.

16  Varga Zs. 2013, 73. o.
17  Varga Zs. András: Ombudsman, ügyész, magánjogi felelősség. Alternatív közigazgatási kont-

roll Magyarországon. Pázmány Press, Budapest, 2012, 161 o.
18  Uo.
19  Fürész Klára: Az ügyészség. 586. o.
20  Varga Zs. 2012, 161. o.
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A fenti két modell jegyeinek ötvözetéből formálódott ki a rendkívül széles hatás-
körű orosz cári ügyészség, majd később ennek mintájára jött létre a hatalom egy-
ségét immáron abszolút elvként kezelő szovjet ügyészség, mely a társadalom egé-
szét kontrollja alatt tartotta a szocialista törvényesség biztosítása érdekében. A II. 
világháború után Közép- és Kelet-Európa országait (az ún. népi demokratikus ál-
lamokat) ez az általános felügyeletre épülő ügyészi szervezet jellemezte. Napjaink 
Európájára tekintve megállapítható, hogy az államok egy része a napóleoni modellt 
követi, mások pedig független vagy kvázi független állami intézményként szabá-
lyozzák az ügyészséget. Utóbbi jellemzi Finnországot, Magyarországot, Portugáliát 
és Szlovákiát.21

Az adott ország által választott ügyészségi modell alapvetően meghatározza azt, 
hogy milyen módon épül fel az ügyészség szervezete. Ez a jelen téma szempontjából 
azért is lényeges, mert a választás a hatalommegosztás szempontjából is jelentős, ki-
hatással bír a szervezet hatásköri kérdéseire. 

Az elhatárolás szempontja 1. típus 2. típus
Intézményrendszer alapján napóleoni modell skandináv modell
Eljárásrendi modell alapján inkvizitórius eljárás adverzális eljárás
Feladatkör alapján proszekutor típusú prokuratúra típusú

A kutatásaim alapján általam szerkesztett fenti táblázat szemlélteti, hogy az egyes 
ügyészségi modelleket több szempontból is el lehet határolni egymástól. Az intéz-
ményrendszer alapján különbséget tehetünk a napóleoni és a skandináv modell kö-
zött, amelyről már szót ejtettem.

Az igazságszolgáltatási eljárási modell oldaláról megközelítve célszerű először az 
igazságszolgáltatás eredetét vizsgálni. Ez alapján a kontinentális jogrendszereket néz-
ve az inkvizitórius eljárás volt a jellemző, míg a common law jogrendszerekben az ad-
verzális eljárás alakult ki, amelynek szubsztanciája a csataelmélet (battle-theory).22

Elkülöníthető a proszekutor típusú ügyészség, amely kizárólag bűnüldözési 
és vádhatósági feladatokat lát el. Ennek ellentétpárja pedig a prokuratúra típusú 
ügyészség, amely más jogágak területén is ellát feladatokat (pl. közigazgatás törvé-
nyességi felügyelete, polgári jogi feladatok, pártok, civil szervezetek felügyelete).23

21  Uo.
22  Csink 2014, 147. o.
Részletesebben lásd Tóth Judit ‒ Legény Krisztián (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. 

Complex, Budapest, 2006.
23  Csink 2014, 148. o.
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4. AZ ÜGYÉSZI KÖZÉRDEKVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA  
AZ EURÓPA TANÁCS KERETEIN BELÜL

Az Európai Unión belüli jogi együttműködés ezen a téren meglehetősen nyúlfark-
nyi, ezért vizsgálatom fókuszába az Európa Tanács tevékenységét helyeztem.

Az első jogi dokumentum, amit kiemelnék a tárgykörben, az ügyészség szere-
péről a büntető igazságszolgáltatás rendszerében elnevezésű Rec(2000)19. számú 
ajánlás, melyet az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2000. október 6-án fogadott 
el. A szöveg valóban részletes ismertetést nyújt az ügyészek és ügyészségek büntető 
igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről, és a működési elveket is ismerteti, azon-
ban az ügyészségek klasszikus büntetőjogi területen kívül ellátott szerepéről nem ír. 
Az Európa Tanács tehát az ügyészségeket a büntető igazságszolgáltatás szereplői-
ként nevezi meg, és csak a kiegészítő jegyzőkönyv tesz említést a kereskedelmi jogi, 
magánjogi területeken ellátandó ügyészi feladatokról.24 Pedig több európai ország-
ban bírnak az ügyészségek a büntetőjogon kívül is hatáskörökkel. 

Ezen előzmény hatására az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése megalkotta a 
2003. évi 1604. számú ajánlást.25 Ebben megállapításra került, hogy a tagállamok 
ügyészségei által ellátandó feladatok jelentős része nemcsak a büntetőjog területét 
érinti, hanem egyéb más jogágakhoz tartozó hatásköröket is felölel. Ez a tény aggo-
dalmat ébresztett a közgyűlésben, hiszen kérdéssé vált, hogy mennyire összeegyez-
tethető az Európa Tanács alapelveivel. Több pontban is szemlélteti a nem büntető-
jogi feladatokhoz tartozó követelményeket és bár nem zárta ki a tagállamokban ezen 
feladatok áthárítását az ügyészségre, az „aggodalmak elkerülése érdekében” inkább 
a szervezet mentesítését javasolta ezen terhek alól.26

A 19. számú ajánlást követően az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 
(CPGE, az Európa Tanács szervezésében működő testület) 4. pozsonyi ülése vetette 
fel a büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenység vizsgálatának szükségességét. Ennek 
fő magvát a Rec(2000)19 számú ajánlásra való utalás tette ki, amely szerint „a bün-
tető igazságszolgáltatás rendszerében az ügyésznek kizárólagosan ellátható feladatai 
vannak, ez azonban nem zárja ki azt, hogy egyes országokban más jogterületeken, így 
a kereskedelmi vagy magánjog területén is fontos feladatokat lássanak el”.27 Ezután az 

24  Goldea Zsuzsanna: Az ügyész részvétele a polgári peres és nemperes eljárásokban. Előtanul-
mány az új polgári perrendtartás kodifikációjához. In Németh János ‒ Varga István (szerk.): Egy 
új polgári perrendtartás alapjai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2014, 207. o.

25  A joguralom által kormányzott demokratikus társadalmakban az ügyészség szerepéről szóló 
1604 (2003) ajánlás.

26  Tisza Tamás: Az Európa Tanács testületeinek állásfoglalásai az ügyész közigazgatást ellenőrző 
szerepével kapcsolatban. 228. o.

27  Varga Zs. András: Jelentés az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről az 
Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6. budapesti ülésére. Romániai Magyar Jogtudomá-
nyi Közlöny 2005/2. 53–54. o.
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5. cellei konferencia döntött a kérdés alapos vizsgálatáról és a 6. budapesti konferen-
ciára az első jelentés is elkészült.28 A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy „[a]
z ügyészség mint közjogi szereplő a társadalom nevében és a köz érdekében biztosítja a 
törvények betartását. Ez közvetlenül a bírósági hatalmi ághoz sorolja (…).”29 

Az eredményeket összegző ajánlás leszögezi, hogy az „ügyészség a büntetőjogon 
kívüli tevékenységét kizárólag a társadalom és a közérdek nevében, a jog uralmának 
biztosítása végett fejtheti ki, valamint az ügyészség ez irányú hatáskörei nem ered-
ményezhetik a hatalmi ágak elválasztása princípiumának sérelmét”.30

A budapesti konferenciát megelőzően az Igazgató Tanács döntése alapján kérdő-
íveket küldtek ki a tagállamok legfőbb ügyészeinek.31 A kérdőívre érkezett válaszok 
szerint két csoportba sorolhatók az Európa Tanács tagállamai. Először is különbsé-
get tehetünk azon országok között, ahol az ügyészeknek nincs büntetőjogon kívüli 
feladatuk, vagy nem jelentős ez a tevékenységük. A  másik csoportba pedig azon 
tagállamok tartoznak, amelyeknél az ügyészségek rendelkeznek büntetőjogon kívüli 
feladatokkal, és azokat fontosnak vélik.32 

Az általam szerkesztett alábbi táblázat ezt a tagállamok közötti csoportosítást 
szemlélteti, amelyet Varga Zs. András fent hivatkozott írása nyomán készítettem el.

Információ eredete Nincs vagy jelentéktelen az ügyészség  
büntetőjogon kívüli szerepe

Jelentős az ügyészség 
büntetőjogon kívüli 

szerepeNincs szerepe Jelentéktelen
Válaszok alapján Finnország, Grúzia, 

Izland, Olaszor-
szág, Norvégia, 
Svédország, Svájc 
és Észak-Írország

Dánia, Franciaország, 
Németország, Moldova

Belgium, Magyarország, 
Lettország, Litvánia, 
Monaco, Lengyelország, 
Portugália, Montenegró, 
Szlovákia, Horvátország, 
Csehország, Spanyolor-
szág, Ukrajna, Örmény-
ország, Törökország, 
Hollandia, Lichtenstein

Egyéb források alapján Ausztria, Észtor-
szág, Anglia és 
Wales

Írország -

28  Goldea 2014, 208. o.
29  Uo.
30  Antali Dániel Gábor: Az ügyészség nem büntetőjogi hatáskörei az Európa Tanács ajánlásai 

és jelentései alapján. In Jakab Éva – Varga Norbert (szerk.): Szegedi Jogász Doktorandusz Konfe-
renciák V. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata. 
36. o.

31  https://www.coe.int/t/dghl/cooperat ion/ccpe/conferences/CPGE/2004/CP-
GE_2004_02Questionnaire_en.pdf

32  Varga Zs. 2005, 53‒61. o.
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A büntetőjogon kívüli jogi szabályozásra három módszer lehetséges az államok ré-
széről. Az országok rendszerezhetők az alapján, hogy ügyészségeiket az alkotmány 
vagy külön törvények nevesítik. A  harmadik megoldást képezi, amikor nem az 
ügyészségi szervezeti törvényben, hanem a polgári vagy a közigazgatási eljárásra 
vonatkozó jogszabályokban kapnak helyet.33

A hatodik budapesti konferencián már egy kész jelentés állt a tagállamok ren-
delkezésére az európai helyzetről. 2005-ig kellett tehát várni egy olyan dokumen-
tum megszövegezésére, amely kizárólag az ügyészség büntetőjogon kívüli szerepére 
fókuszál. Ez az első, empirikus kutatásra épülő jelentés két csoport között tett kü-
lönbséget a büntetőjogon kívüli ügyészi feladatokat illetően. „Az első csoportba a 
magánjogi feladatok tartoznak, ide értve a kereskedelmi jog és a munkajog terén 
jelentkező hatásköröket is. A másik csoportba a közigazgatási joggal összefüggésben 
ellátott különféle feladatok sorolhatók. Az intézkedési jogalapok közül a leginkább 
egyértelmű az állam érdekeire hivatkozás. A  másik jellemző, általános hivatkozá-
si alap (…) a közérdek védelmezése. Egyes esetekben a közérdek védelmezése közel 
áll az emberi jogok védelméhez.”34 Az ilyen feladatok ügyészségre történő ruházása 
nem várható el egyetlen tagállamtól sem kifejezett követelményként, ugyanakkor 
ezek célszerűségét és helyességét sem szabad megkérdőjeleznünk. Az első jelentés 
vitáját követően a konferencia további elemzésekbe kívánt bocsátkozni a témát il-
letően. A budapesti konferencia a vizsgálódás hatékonyabb ellátása érdekében az 
Európai Ügyészek Konzultatív Tanácsává intézményesült és egy második jelentés 
elkészítését szorgalmazta. 2008-ban Szentpéterváron az Európai Ügyészek Konzul-
tatív Tanácsa által egyszeri alkalomra összehívott Európai Ügyészek Konferenciája 
(Conference of Prosecutors of Europe – CPE) tanácskozása során tovább boncol-
gatta a kérdést. A magyarországi tanácskozáshoz hasonlóan ebben az esetben is egy 
előzetes kérdőívet kellett kitölteniük a tagállamoknak az ügyészség büntetőjogon 
kívüli tevékenységével kapcsolatosan. A kérdőívek eredményeit a konferencia során 
is felhasználták.

Az alábbi táblázat szemlélteti a levont megállapításokat.35

33  Uo.
34  Varga Zs. András: A  rendészeti tevékenység kontrolljának ügyészi szempontjai. Magyar 

Rendészet XIII. 2013/2. 111. o.
35  Varga Zs. András – Pintér Zsuzsanna (szerk.): Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége. 

Pázmány Press. Budapest, 2013, 74‒75. o.
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Nem rendelkeznek büntetőjo-
gon kívüli hatáskörrel

(„no competencies outside the 
criminal field”)

Csak néhány vagy nagyon 
speciális büntetőjogon kívüli 

hatáskörrel rendelkeznek
(„only few or very specialized 

competencies”)

Széles körű büntetőjogon kí-
vüli hatáskörrel rendelkeznek

(„extensive non-penal  
competencies”)

Egyesült Királyság, Észtország, 
Finnország, Grúzia, Izland, 
Málta, Norvégia, Svédország, 
Svájc 

Albánia, Ausztria, Azerbaj-
dzsán, Dánia, Görögország, 
Írország, Liechtenstein, Luxem-
burg, Moldova, Németország, 
Olaszország, San Marino, 
Szlovénia, Törökország

 Belgium, Bulgária, Csehor-
szág, Franciaország, Hollandia, 
Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Macedónia, Magyar-
ország, Monaco, Montenegró, 
Oroszország, Örményország, 
Portugália, Románia, Spanyol-
ország, Szlovákia, Törökország, 
Ukrajna

Az elkészült második jelentés állapította meg, hogy „a tagállamok jóval több, mint 
felében észlelhető valamilyen büntetőjogon kívüli ügyészi feladat, ugyanakkor a tag-
államok közel felében az ügyészség vagy nem rendelkezik büntetőjogon kívüli felada-
tokkal, vagy pedig ezeket deklaráltan nem tekintik lényegesnek, illetve a tevékenység 
elenyésző hányadát teszik ki”.36 

A szemléltető táblázat segítségével érdemes lenne jogcsaládokra kivetítve is meg-
vizsgálni a jelentés alapján elért eredményeket. A büntetőjogon kívüli ügyészi fel-
adatok teljes hiánya állapítható meg a common law és skandináv államok tekinteté-
ben. A középső oszlopban a francia (latin) és német jogcsaládok vonatkozásában 
láthatjuk, hogy csak csekély számú vagy szakosított feladatokkal ruházták fel őket 
a nemzeti jogszabályok. Ezek a hatáskörök jellemzően a bíróság előtti eljárásokra 
korlátozódnak. A harmadik csoportot alkotó államokat nem lehet egy konkrét jog-
családi csoportba sem beilleszteni. Az esetükben az ügyész büntetőjogon kívüli te-
vékenysége rendkívül széles körű, megállapítható, hogy jelentős hatáskörökkel bír-
nak. Bár nem egy jogcsaládba tartoznak, közös bennük, hogy ezen országok a XX. 
században elnyomó hatalom uralma alatt álltak.37

A CCPE (2008) 3. számú ajánlásában a Konzultatív Tanács kialakította hivatalos 
álláspontját, és megállapította, hogy Európában az eltérő jogi és történeti gyökerek-
kel rendelkező országok változatos szabályozási módokon rendezik az ügyészségi 
hatásköröket. „Az Európa Tanács tagállamainak többségében az ügyészségek rendel-
keznek legalább néhány nem büntetőjogi feladattal. A  hatáskörök változóak, és ki-
terjedhetnek többek között magánjogi, családjogi, közigazgatási jogi, munkajogi, vá-
lasztójogi területekre, miként a környezetvédelem, a szociális biztonság és a sérülékeny 
társadalmi csoportok, úgymint kiskorúak, értelmi fogyatékosok és szegénységben élők 

36  Varga Zs. András ‒ Előházi Zsófia: Az Európa Tanács ajánlása az ügyészek büntetőjogon 
kívüli tevékenységének elveiről. Pro Publico Bono – Magyar közigazgatás 2013/1. 87. o.

37  Varga Zs. András: Előszó. In Varga Zs. András – Pintér Zsuzsanna (szerk.): The role of prose-
cutors outside the criminal law field. Pázmány Press, Budapest, 2013, 10. o.
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jogainak védelmére is.”38 A tanács azon észrevételt követően jutott erre a megállapí-
tásra, hogy „a társadalomnak egyre nagyobb az igénye az emberi jogok és közérdek 
védelme iránt, ami meghatározza az ügyészi tevékenységet”.39

Az Európai Ügyészek Konzultatív Tanácsa és az Európai Bírák Konzultatív Taná-
csa 2010-ben elfogadta az ún. Bourdeaux-i Nyilatkozatot, melynek tárgya a bírósá-
gok és ügyészségek egymáshoz fűződő kapcsolatának vizsgálata és a demokratikus 
államokban betöltött szerepüknek a górcső alá vétele volt. A vizsgált kérdés kapcsán 
feltételként határozták meg az ügyészek bírói döntéshozatalra gyakorolt arányta-
lan befolyásának tilalmát. Alapvető követelményeket is meghatároz a dokumentum: 
például a hatalmi ágak elválasztásának elvét, bírói függetlenség elvét, fegyverek 
egyenlőségének elvét. Az ügyész jogát a bíróság jogerős döntéseinek megtámadásá-
ra csak néhány speciális esetben engedélyezte.40

2010-ben elfogadásra került még egy a témám szempontjából releváns forrás, 
melynek részletes ismertetésére a későbbiekben még rátérnék. Ez pedig a Velencei 
Bizottság jelentése az ügyészség függetlenségének európai sztenderdjeivel kapcsola-
tosan. A dokumentum azt a szabályozási megoldást preferálja, hogy az ügyészségek 
csak a büntetőjog területén lássanak el feladatokat, de a jelentés nem tilalmazza és 
nem tekinti a rule of law elvével ellentétesnek, ha az országok ezen a területen kívül 
is rendelkeznek különböző jogosítványokkal.41 

Az ismertetett előzmények hatására a Konzultatív Tanács közös alapelvek meg-
alkotására kérte fel a Miniszteri Bizottságot, és ennek eredményeként született meg 
a 2012. szeptember 19-én elfogadott CM/Rec (2012) 11. számú ajánlás a büntető-
jogon kívüli ügyészi feladatokról. (A szöveg kidolgozását egy erre a célra létrehozott 
Szakértői Bizottság végezte – a Miniszteri Bizottság által tulajdonképpen a terve-
zettel azonos szöveg került elfogadásra.)  Az elkészült ajánlás együttesen értelme-
zendő a már fentebb tárgyalt Rec(2000)19. számú ajánlással (amely a büntetőjogi 
területen ellátott ügyészi feladatokat szabályozza). Megállapítja, hogy „amennyiben 
a nemzeti jogrendszer felelősséget és hatáskört biztosít az ügyészek részére a büntető 
igazságszolgáltatási rendszeren kívül, az ügyészek feladata, hogy képviseljék az általá-
nos vagy közérdeket, védjék az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, valamint 
fenntartsák a jogállamiságot”.42

Látható, hogy az eddig háttérbe szoruló kérdés az elmúlt évtizedekben komoly 
vizsgálatok központi témájává vált, különösképpen az Európa Tanács munkássá-
gának köszönhetően. A folyamat részletes ismertetését követően szeretnék áttérni 
konkrétan a magyar szabályozásra. Már tudjuk, hogy Magyarország fontos szerepet 

38  Goldea 2014, 209. o.
39  Szabolcsi László: Elképzelések az ügyészségi törvényességi felügyelet jövőbeli szerepéről. 

Ügyészek Lapja XVIII. 2011/3. 50. o.
40  Antali 2015, 38. o.
41  Uo.
42  Varga Zs. 2013/2., 112. o.
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játszott az események menetében, a hatodik ülésszaknak a helyszínét is adta. Is-
meretünk birtokában van az is, hogy Magyarország a jelentős büntetőjogon kívüli 
ügyészi feladatokkal felruházott államok csoportját erősíti. A következőkben a le-
fektetett elveknek a hazai szabályozásban való visszatükröződését vizsgálnám.

6. AZ ÜGYÉSZSÉG KÖZÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRE  
VONATKOZÓ HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS

6.1. AZ ÜGYÉSZI KÖZÉRDEKVÉDELEM TÖRTÉNETI GYÖKEREI MAGYARORSZÁGON

„A magyar ügyészség két történeti gyökere a XV. századi királyi jogügyigazgatói tiszt-
ség és a vármegye jogi tanácsnokának feladatait ellátó tiszti főügyész.”43 Anélkül, hogy 
egészen a gyökerekig visszanyúlva ismertetnénk az ügyészség magyarországi tör-
ténetét, fontos kiemelni, hogy a jelenlegi ügyészségi közérdekvédelmi tevékenység 
a szovjet típusú ügyészségi modell következménye. A  szovjet hatalom alapjait az 
1949. évi XX. törvény (Magyar Népköztársaság Alkotmánya) fektette le, melynek ér-
telmében „a törvényesség megtartása felett a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze 
őrködik”.44 Az ügyészség tevékenységének középpontjába a törvényességi felügyelet 
gyakorlása lépett az államigazgatás, a nyomozás, az igazságszolgáltatás és a bünte-
tés-végrehajtás területén. A magyar ügyészség ezt követően „nem pusztán vádha-
tóság, hanem a közigazgatás és a gazdasági élet felügyelő intézményként működött, 
széles körű, a magánszemélyek jogviszonyait is érintő jogosítványokkal”.45 A Magyar 
Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény „felügyeletközpontú szabályo-
zást tartalmazott, és az ügyészségnek a magánjog terén az általános keresetindítási és 
a korlátlan fellépési jogot biztosította”.46

A rendszerváltást követően nem változott az ügyészségre vonatkozó szabályozás, 
de az egész joganyag „jogállamosítása” azzal a hatással járt, hogy a rendszerváltozás 
előttivel azonos funkciókat ellátó ügyészség a jogállam szolgálatába állt. Az ügyész-
ség magánjogi tevékenységéről megállapítható, hogy „a rendszerváltást követően 
meg-megújuló viták kereszttüzében állt. A  vélemények ezen ügyészi hatáskör teljes 
felszámolása, illetőleg a feladatkörök megreformálása, a módszer és eszközrendszer 
megújítása között széles skálán oszlottak meg.”47 

43  Varga Zs. 2013/2., 109‒110. o.
44  A Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény, 42. § (1) bekezdés.
45  Goldea 2014, 195. o.
46  Dávid Anna Réka: Az ügyészség büntetőjogon kívüli „élete” a közjogi ügyészi feladatok új-

raszabályozásának tükrében. In Jogvédelmi kaleidoszkóp: a jogvédelem elmúlt öt éve (2009‒2014) 
Magyarországon. Szeged, 2014, 22. o.

47  Fazekas Géza: A közérdekben semmis szerződéssel okozott sérelem ügyészi keresettel tör-
ténő orvoslásának elvi és gyakorlati kérdései. Békés megyei jogesetek tükrében. Collega. Szakmai 
folyóirat joghallgatók számára III. 1999/2. 24. o.
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Az Alaptörvény és az új Ütv. paradigmaváltásával az ingaóra ismételten a köz-
érdekvédelem dominánsabb szerepének irányába billent. A következőkben térjünk 
is rá ennek vizsgálatára!

6.2. AZ ALAPTÖRVÉNY PARADIGMAVÁLTÁSA

Korábbi Alkotmányunk szerint „a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyész-
ség gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek jogainak védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az 
ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény kö-
vetkezetes üldözéséről”.48 Rögzítette továbbá a büntetőjoghoz kapcsolódó klasszikus 
feladatait, miszerint a nyomozással összefüggésben meghatározott jogokat gyakorol 
az ügyészség, illetve vádképviseleti tevékenységet lát el, és a büntetés-végrehajtás 
kapcsán törvényességi felügyeletet gyakorol. A  közérdekvédelem kapcsán pedig 
deklarálja, hogy „az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki 
megtartsa a törvényeket. Törvénysértés esetén – törvényben meghatározott esetekben 
és módon – fellép a törvényesség védelmében.”49

Az ügyészség szerepét értelmezve az Alkotmánybíróság egy irányadó korai hatá-
rozatában kifejtette, hogy „az ügyészség – a kontinentális jogrendszerekben általában 
véve elfogadott helyzetének megfelelően – a Magyar Köztársaságban elsősorban az ún. 
vádfunkciót ellátó szervezet”.50 Ennek megfelelően „a perjogászok által szakmai érvek 
alapján vitatott, illetve szovjet mintájú túlméretezettsége miatt politikai okokból is tá-
madott ügyészi magánjogi tevékenység jelentős vérveszteségeket szenvedett az 1/1994. 
(I. 7.) AB határozat következtében”.51 Az Alkotmánybíróság határozatában alkot-
mányellenesnek minősítette az ügyész általános perindítási, fellépési, fellebbezési 
és a jogerős ítélet felülvizsgálatára irányuló általános indítványozási jogát. A taláros 
testület három indokot jelölt meg döntésére vonatkozóan. Először az Alkotmány 
57. §-ából eredő rendelkezési jogot, másodszor az egyént megillető önrendelkezési 
jog és cselekvési autonómia, a harmadik indokot pedig a jogállamiság alkotmányos 
követelménye jelentette.52 

2012. január 1-én az Alaptörvény hatálybalépése a vizsgált területet érintően is 
hozott magával újításokat. Az egyes szerzők eltérően vélekednek arról, hogy meny-
nyiben tekinthetők ezek a változtatások érdeminek. Jakab András álláspontja szerint 

48  A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkot-
mány) 51. §.

49  Alkotmány 51. §.
50  1/1994.(I. 7.) AB határozat.
51  Fazekas G. 1999, 24. o.
52  Csehi Zoltán: Kételyek és kérdések az ügyész közérdekű keresetindításának a jogáról. Iustum 

Aequum Salutare VII. 2011/2. 13. o.
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ezek tartalmi szempontból nem tekinthetők jelentősnek, az Alaptörvény mindössze 
átfogalmazza és dogmatikailag csiszoltabb formába önti a korábbi alkotmány szö-
vegét. Ezzel ellentétesen fogalmazza meg Varga Zs. András a véleményét, szerinte 
ugyanis az új alkotmány „végleges és régóta esedékes választ adott a magyar ügyészség 
szervezetét és feladatait érintő negyedszázados vitákra”.53

Az Alaptörvény negyedik módosítása54 megváltoztatta az Alaptörvény 29. cikk 
(1) bekezdését. Az eredeti szöveg értelmében „A  legfőbb ügyész és az ügyészség 
az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az 
ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasz-
tásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.”55

A hatályos szöveg szerint: „a legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazság-
szolgáltatás közreműködőjeként, mint közvádló az állam büntetőigényének kizáróla-
gos érvényesítője. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselek-
ményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények 
megelőzését.”56 Varga Zs. András a változást értékelve úgy fogalmazott, hogy az „a 
korábbiakhoz képest szűkíti az intézmény által követendő elsődleges szempontok körét, 
továbbá meghatározza a működés fő célját és eszközeit is”.57

Az általános hatáskör-meghatározást követően az Alaptörvény külön bekezdés-
ben sorolja fel a legfőbb ügyész és az ügyészség által ellátandó feladatokat: 

a)  törvényben meghatározottak szerint jogokat gyakorol a nyomozással össze-
függésben;

b)  képviseli a közvádat a bírósági eljárásban;
c)  felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett;
d)  a közérdek védelmezőjeként az Alaptörvény vagy törvény által meghatározott 

további feladat- és hatásköröket gyakorol.58

Az Alkotmányt és az Alaptörvényt összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a kö-
zérdekvédelmi feladatokat érintően lényeges változás jelentkezett a szövegezésben. 
„A korábbi felügyelet-központúság helyett a közérdek védelme került az ügyész tevé-
kenységének homlokterébe, ami nagyjából úgy írható körül, hogy amíg korábban az 
ügyész általánosságban, maga is törvénytelenséget keresve vizsgálódott, addig most 
eleve csak akkor indíthat eljárást, ha valamilyen közérdeket sértő súlyos törvényte-
lenség jut a tudomására.”59 A  generális felhatalmazást, a konkrét esetekben való 

53  Varga Zs. 2012, 169. o.
54  (2013. 03. 25.) 21. cikk (1) bekezdés r) pont.
55  Magyarország Alaptörvénye, 29. cikk (1) bekezdés (2013. 04. 1-ig hatályos szövegállapot).
56  Magyarország Alaptörvénye, 29. cikk (1) bekezdés (2013. 04. 1-től hatályos szövegállapot).
57  Hack Péter: Az ügyészség. In Jakab András – Gajduschek György (szerk.): A magyar jog-

rendszer állapota. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2016, 492. o.
58  Magyarország Alaptörvénye, 29. cikk (2) bekezdés.
59  Csink (szerk.) 2014, 195‒196. o.
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fellépésre korlátozta az alkotmányozó hatalom. A szabályozás véleményem szerint 
ezáltal megfelel az európai viszonylatban elfogadott és elvárt elveknek, illetve más 
megvilágításban eleget tesz a jogállami követelményeknek.

6.3. AZ ALAPTÖRVÉNY UTÁNI TÖRVÉNYALKOTÁS ÉS ANNAK KRITIKÁJA

Az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése szerint az ügyészség szervezetének és műkö-
désének, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállásának részletes szabályait, valamint 
javadalmazásukat sarkalatos törvényben kell rendezni. Ennek értelmében az Or-
szággyűlés megalkotta az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvényt (rövidítve: 
Ütv.), valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jog-
állásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvényt (rövidítve: Üjt.). 
A korábbi ügyészségi törvények egyszerű többséggel elfogadható törvények voltak. 
Feladatuk az Alkotmány szövegének részletes kibontása volt. A szabályozás követ-
kező lépcsőjén az eljárási kódexek álltak (Be., Pp., Áe. majd Ket., Szabs., Bvtvr.). 
Szükség esetén a további különös szabályokat egyéb törvények fejtették ki, a részle-
tes működés kérdéseiről a legfőbb ügyész normatív utasításban rendelkezett. A je-
lenlegi rendszerben ezek a szabályozási szintek nem módosultak, de a tartalmukat 
érintően mindenképpen újdonságként szolgálnak. Vajon miért? 

Először is komoly megfontolást igényelt a jogalkotó részéről, hogy azáltal, hogy 
az Alaptörvény az ügyészség szervezeti és jogállási kérdéseit érintő törvényeket sar-
kalatos törvényben kívánta rendezni, döntenie kellett arról, hogy milyen mélysé-
gű szabályozást alkosson. Az a megoldás nyert, amely csak az alapvető garanciákat 
emeli a sarkalatosság rangjára, a részletszabályok meghatározását az eljárási kóde-
xekre és egyéb szaktörvényekre bízza.60

A  jogalkotási folyamat nemzetközi színtéren sem maradt visszhang nélkül. Az 
Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság61 2012. 
június 15–16-án öt, 2011 végén elfogadott magyar sarkalatos törvényről, köztük az 
ügyészségi törvényről bocsátott ki véleményt abból a szempontból, hogy összhang-
ban vannak-e az emberi jogok védelmére kialakított európai követelményekkel. 
Ezen vizsgálat egyes szerzők szerint példa nélküli volt a bizottság munkája során, 
ugyanis a testület eddig egyetlen részes állam esetében sem végzett ilyen átfogó ér-
tékelést.62

60  Varga Zs. András: Az Alaptörvény és az ügyészség közjogi hatáskörei. Magyar Jog 2012/3. 
131. o.

61  A továbbiakban: Velencei Bizottság
62  Részletesen elemzi Fazekas Flóra: A Velencei Bizottság 2012. júniusi véleményei öt sarkala-

tos törvényről. Fundamentum 2012/2. 90‒103. o. 
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A Velencei Bizottság az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII., és a legfőbb ügyész, 
az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályá-
ról szóló 2011. évi CLXIV. törvényről adott véleményében63 foglalkozott először az 
Alaptörvény utáni ügyészséget érintő magyar jogalkotás egyes kérdéseivel.64 Véle-
ményében kimondta, hogy az Alaptörvény fényében „az ügyészség alkotmányos po-
zíciója – helyesen – a büntetőjogra fókuszál, ugyanakkor a sarkalatos törvények sokkal 
szélesebb hatáskörökkel ruházzák fel az ügyészséget a büntetőjog területén kívül is”.65 
Ugyanakkor a bizottság hangsúlyozta azt is, hogy az ügyészeknek a magánfelek vi-
szonyaiba történő beavatkozásra széles hatáskört biztosító szabályozás miatt „azo-
kat a közérdekvédelmi feladatokat, amelyek ilyen ellenőrzési és perlési jogosultságokat 
lehetővé tesznek, rögzíteni kell az Ütv.-ben, és szűken kellene meghatározni”.66 

Magyarország kormánya a Velencei Bizottság Véleményére írásban terjesztett elő 
megjegyzéseket.67 Ebben a kormány a Bizottság fenti felvetésére akként reagált, hogy 
a szabályozás összhangban van a polgári perrendtartással, továbbá hogy azon ritka 
esetekben, amikor a kötelezett nincs abban a helyzetben, hogy jogaiért fellépjen, és 
megbízott ügyvédje sincs, a magyar jog hagyományosan az ügyészt hatalmazza fel 
félként a részvételre, a felhatalmazás eseteit pedig külön törvények rögzítik. A kor-
mány szerint az Ütv. meghatározza az egyes konkrét eseteket (pl. házasság érvény-
telensége, holttá nyilvánítás), elismeri azonban azt, hogy még ki lehetne egészíteni 
a törvényt egyéb esetekkel is. A kormány aláhúzta, hogy ez nem „felügyeleti jog”, 
hanem annál jóval kevesebb, és szerinte éppen ez jelzi a szovjet típusú „általános 
törvényességi felügyeleti jog” lebontása irányába tett erőfeszítést.68

A Velencei Bizottság szerint helyes az a törekvés, hogy az ügyészséget megfosszák 
a szovjet örökség részét képező általános felügyeleti tevékenységében ráruházott túl 
széles hatásköröktől. Ezeket a bíróságoknak (a rendes bíróságoknak, a közigazgatási 
bíróságoknak mint különbíróságoknak, továbbá az alkotmánybíróságnak), illetve az 

63  CDL-AD(2012)008, Opinion on Act CLXIII of 2011 on the Prosecution Service and Act 
CLXIV of 2011 on the Status of the Prosecutor General, Prosecutors and other Prosecution Emp-
loyees and the Prosecution Career of Hungary at its 91st Plenary Session (Venice, 15‒16. June 
2012). Lásd http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD(2012)008-e.pdf (a továbbiakban: 
Vélemény 2012)

64  Bővebben lásd Jakab András – Szilágyi Emese: Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. 
MTA Law Working Papers 2015/32. 46. o.

 http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_32_Jakab.pdf (2016. 11. 24.)
65  Vélemény 2012, 13. o.
66  Vélemény 2012, 35. o.
67  CDL(2012)044, Remarks of the Hungarian Government on the Draft Opinion on Act CLXI-

II of 2011 on the Prosecution Service and Act CLXIV of 2011 on the Status of the Prosecutor 
General, Prosecutors and other Prosecution Employees and the Prosecution Career of Hungary 
(received on 13. June 2012). Lásd http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL(2012)044-e.pdf (a 
továbbiakban: Megjegyzések 2012).

68  Megjegyzések 2012 Ad. 39.
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ombudsmannak kell átvenni. Az új magyar szabályozás próbálja ezt a felfogást kö-
vetni, azonban az ügyész hatáskörei még mindig túl kiterjedtek.69 „A büntető terüle-
ten meglévő hatásköreivel együtt az ügyészség az állam közigazgatási cselekvései egyik 
általános ellenőrző szervének tekinthető. Ugyanakkor ezeket az erős hatásköröket nem 
ellensúlyozzák az elszámoltathatóság megfelelő eszközei.”70

A kormány válaszában rögzíti, hogy az ügyészség nem általános felügyeleti szerve 
a közigazgatásnak, sőt, csak akkor kérheti a közigazgatási határozat bírósági felül-
vizsgálatát, ha a közigazgatási szerv nem ért egyet az ügyésszel. Ha ugyanis az ügyé-
szi felhívásra a közigazgatási szerv módosítja határozatát, akkor nem is lesz eljárás. 
Az ügyészi hatásköröket egyébként is csak az Ütv.-ben lefektetett elvek fényében 
lehet értelmezni.71

A továbbiakban tekintsük át, hogy miként formálta át az Alaptörvényhez kapcso-
lódó jogalkotás következtében megszületett új Ütv. az ügyészség közérdekvédelmi 
szerepét!

6.4. AZ ÚJ ÜGYÉSZSÉGI TÖRVÉNY VÁLTOZTATÁSAI

Az új ügyészségi törvény megváltozott szellemisége a közérdek védelmét állítja a te-
vékenység középpontjába. A jogalkotó tudatosan szakított a törvényességi felügyelet 
„rosszemlékű felfogásával”, és ezen jogosítvány ellenőrzési jogkörre való megváltoz-
tatása mellett döntött mind az új Ütv.-ben, mind az ügyészség számára felügyeleti 
típusú hatáskört biztosító külön törvényekben. Ennek hátterében a megváltozott 
szemléletmódon túl a dogmatikai pontosítás is szerepet játszott.72

Az általános rendelkezések között a büntetőjog területén ellátandó feladatokra 
vonatkozó meghatározása után az 1. § (2) bekezdésében olvashatjuk, hogy: „[a]z 
ügyészség a közérdek védelme érdekében közreműködik annak biztosításában, hogy 
mindenki betartsa a törvényeket. A jogszabályok megsértése esetén – törvényben meg-
határozott esetekben és módon – fellép a törvényesség érdekében. Ha törvény másként 
nem rendelkezik, fellépésre akkor köteles, ha a törvénysértés megszüntetésére hivatott 
szerv az Alaptörvényben, valamint törvényben és más jogszabályban vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszközben meghatározott kötelezettsége ellenére a szükséges in-
tézkedést nem teszi meg, vagy ha a törvénysértésből eredő jogsérelem elhárítása érde-

69  Jakab András – Szilágyi Emese: Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. 46. o.
 http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_32_Jakab.pdf (2016. 11. 24.)
70  Vélemény 2012, 37–39. o. Hivatkozik rá: Fazekas F. 2012, 96. o.
71  Megjegyzések 2012 Ad. 41–43.
72  Seereiner Imre Alfonz: Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól. Volt tanáromnak. In 

Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. 
születésnapja tiszteletére. Wolters Kluwer, Budapest, 2014, 472. o.
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kében azonnali ügyészi intézkedésre van szükség.”73 Láthatjuk, hogy a korábbi meg-
állapításokhoz igazodóan Alaptörvény által meghatározott és megújult ügyészségi 
szerepet az új Ütv. fejti ki részletekbe menően. 

A törvény külön fejezetben (IV. Fejezet) szabályozza az ügyészség közérdekvé-
delmi feladatait. Először a közös szabályokat rendezi a jogalkotó: „Az ügyészségnek 
e törvényben nem szabályozott, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt 
büntetőjogon kívüli közérdekű feladat- és hatásköreiről külön törvények rendelkeznek. 
Az ügyész ezeket a hatásköreit a törvénysértés kiküszöbölése érdekében elsősorban bí-
rósági peres és nemperes eljárások megindításával (perindítási jog), valamint hatósági 
eljárások kezdeményezésével és jogorvoslat előterjesztésével gyakorolja (a továbbiak-
ban együtt: fellépés).”74

A szabályozási módszer maradt a régi: az általános szabályoktól haladunk a kü-
lönösek felé. Érdekes az új Ütv.-vel felállított törvényi vélelem, amelyet az ügyész 
speciális közérdekvédelmi feladatai kapcsán, konkrétan a peres és nemperes eljá-
rásokban való szerepéről fogalmazott meg a jogalkotó. Eszerint „ha az ügyészt a 
törvény perindításra jogosítja, akkor az eljárás közérdekűségét vélelmezni kell, és ezzel 
a rendelkezéssel a fellépés közérdekűségét a törvény kivonja a bizonyítandó (…) köve-
telmények közül”.75

Az egyes speciális tevékenységekhez kapcsolódó részletszabályokat különböző 
jogszabályok bontják tovább, fejtik ki részletekbe menően, mely rendkívül szé-
les spektrumon mozog.76 Az Alaptörvény és az Ütv., valamint más törvényekben 
megállapított büntetőjogon kívüli közérdekvédelmi feladat- és hatáskörök haté-
kony ellátása érdekében került kiadásra a 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás az ügyészség 
közérdekvédelmi feladatairól. A szakági utasítás a gyakorlat számára fejti ki rész-
letesen a vonatkozó szabályokat, ezáltal jelentősen megkönnyítve azt. Az ügyészi 
munka szabályozása tehát „kétlépcsős” – az új Ütv. és a szakági alaputasítás alap-
ján járnak el, amely az új Ütv. által meghatározott keretet további tartalommal 
tölti ki.77

A szabályozási metódus szemléltetéséhez az alábbi ábrát készítettem (lásd 140. 
oldal) segítségül:

Egyetértve Seereiner Imre Alfonz véleményével, kritikaként fogalmazható meg, 
hogy „az ügyészség közérdekvédelmi feladatai” elnevezés sem tükrözi kellőképp az 
ügyészség büntetőjogon kívüli feladatait: ahogyan a korábbi jogalkotási próbálko-
zások is pontatlanok voltak, úgy a hatályos szabályozás azért nem megfelelő, mert 

73  Ütv. 1. § (2) bekezdés.
74  Ütv. 26. § (1) bekezdés.
75  Dávid Anna Réka: Az ügyészség büntetőjogon kívüli „élete” a közjogi ügyészi feladatok újra-

szabályozásának tükrében. 26. o.
76  Példának okáért lásd: Ptk., Pp., Ctv., Art., Ket., Szabs. tv. 
77  Seereiner Imre Alfonz: Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól. 475. o.
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„az új ügyészségi törvény emeli ki a korábbiaknál hangsúlyosabban, hogy az ügyészi 
tevékenység valamennyi szakterülete a közérdek védelmét hivatott szolgálni, továbbá 
azt sem állíthatjuk, hogy a közérdekvédelmi szakág csak a közérdekű ügyekkel foglal-
kozik, s esetenként kivételesen egyéni jogsérelmet nem vizsgál.”78

 
8. ZÁRSZÓ

A dolgozatot végigolvasva kérdésként merülhet fel: vajon mennyiben felel meg az 
ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenységének hatályos magyar szabályozása az 
európai standardoknak? 

A válaszhoz Antali Dániel Gábor megállapítását adnám válaszul. Véleménye sze-
rint az Európa Tanács jogfejlesztő munkájának eredményei láthatóan megjelennek a 
magyar szabályozásban is. „A magyar ügyészség büntetőjogon kívüli feladatellátása a 
rendszerváltozás óta eltelt több mint két évtized alatt levetkőzte a demokratikus jogálla-
mi berendezkedésekkel ellentétes funkcióit és alkalmassá vált arra a küldetésre, amelyet 
az Alaptv.-ben és az Ütv.-ben a jogalkotó részére meghatározott: a közérdek és az emberi 
jogok védelmére.”79 A vizsgált hazai és nemzetközi jogforrások tükrében én is csak csat-
lakozni tudok ehhez a véleményhez. Úgy gondolom, hogy mind az Alaptörvény, mind 
az új Ütv. megalkotásakor a jogalkotó figyelembe vette és jelentősen támaszkodott a 
magyar Alkotmánybíróság határozataira és az Európa Tanács szakosított szervei által 
tett állásfoglalásokra. Magyarország az ügyészi közérdekvédelmi feladatok szabályo-
zásának nemzetközi dimenziójában is méltóképpen kivette a részét, és a hatályos hazai 
jogszabályokra pillantva is úgy vélem, hogy nem vallunk szégyent.

A szabályozás, bár nagy utat tett meg, de még számos kihívás előtt áll. Példaként ki-
ragadva, a civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályváltozás gyakor-

78  Seereiner Imre Alfonz: Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól. 470. o.
79  Antali 2015, 43. o.
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latban testet öltő hatásait kíváncsian várom, hiszen Leonardo da Vincitől tudjuk: „Ta-
nulmányozd először az elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik.” Úgy 
gondolom, hogy a civil szervezetek törvényes működéséhez fontos érdek fűződik, és 
a „több szem többet lát” elve alapján az ügyészség kezéből kivenni ezt a feladatot talán 
nem volt szerencsés. A jogbiztonság mellett a hatalmi ágak elválasztása szempontjából 
is kívánatos lehet, hogy a nyilvántartásba vétel jogszerűségét ne a nyilvántartó szerv 
ellenőrizze, hanem tőle szervezetileg is teljesen különálló másik szerv.

A dolgozat elkészítése során végzett kutatómunkám még inkább felkeltette az ér-
deklődésem ezen elhanyagolt terület iránt és a továbbiakban is szívesen foglalkoz-
nék vele. A közérdekvédelmi tevékenység ugyanis, bár afféle mostohagyermek, ám 
egy demokratikus államban nélkülözhetetlen, hiszen rendeltetése „a jogszabályok 
érvényre juttatása, amelynek megvalósítása az Alaptörvényben rögzített jogállami-
ságból fakadó egyértelmű közérdek”.80
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SZIJÁRTÓ TAMARA

A KÖZÉRDEK ÉS A KÖZREND FOGALMÁNAK 
MEGJELENÉSE AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA 

ÉS AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

1. FOGALMI ALAPVETÉS A KÖZÉRDEKRŐL ÉS A KÖZRENDRŐL

„Minél nagyobb a jólét, annál könnyebben felborulhat.”

Úgy vélem, Arisztotelész Nikomakhoszi etikájában megfogalmazott aforizmája ab 
ovo meghatározza az emberiség sorsának alakulását. Beláthatjuk, hogy a történelem 
során a „jólét”, annak ellenére, hogy napjainkig egy meglehetősen szubjektív foga-
lomról van szó (mást jelent az egyén és mást a társadalom vagy akár az állam érték-
rendjében), rendszeresen képezte viták és konfliktusok tárgyát, különös tekintettel a 
mikéntekre; így arra, hogy egyáltalán mi tekinthető jónak, illetve milyen eszközöket 
igényel e jó kialakítása, biztosítása és hosszú távú fenntartása, hogyan oldható meg 
az esetleges érdekkollízió feloldása. Minél több veszítenivalónk van ugyanis, annál 
inkább törekszünk rá, hogy javainkat megőrizzük, a körülményektől függően akár 
defenzív, akár offenzív (sőt, agresszív) módszerekhez folyamodva. A „mi a jó?” kér-
dés megválaszolására véleményem szerint a közösség és a privát szféra elhatárolása 
adhat válasz. 
A civilizációs fejlődés során hamar kiderült, az individuumnak boldogulása ér-

dekében bizonyos mértékben a közösség mint az egyéni akarat szintézise alá kell 
rendelnie magát, legitimálva ezzel egyben a hatalmi viszonyok létrejöttét is (gon-
doljunk csak a társadalmi szerződésre). Vannak ugyanis olyan szükségletek, érde-
kek és célok (például az élelem biztosítása), melyeket egyezőségükből  fakadóan 
sokkal könnyebb intézményesített utakon realizálni, mint személyes megoldásokat 
kutatva és alkalmazva állandó (élet)veszélyben élni. Ez amellett, hogy megosztja a 
feladatokat, lehetővé teszi, hogy mindenki azt csinálja, amihez igazán ért, szintén 
közös érdek ugyanis, hogy amit kapunk és adunk, jó legyen. Egyszerű példaként 
szolgálhatnak erre őseink, a vadászó-halászó férfiak és a gyűjtögető nők. Mindezek 
következtében differenciálódott tehát a közösségi akaratot szolgáló szuverén hata-
lom az egyéni érdekektől, ami azért tűnhet ellentmondásosnak, mert a közösség, 
mint „egy nagy” érdekét tulajdonképpen sok „kis” személyes érdek hozza létre, így 
azok elszeparálása nem feltétlenül célravezető. E jelenség jogviszonyokra vetítve 
először a jogrendszer tagozódásának kezdetén, a jogágak szétválásában mutatko-
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zott meg, a közérdeket tehát célszerűnek tartom a közjog és a magánjog viszonyával 
párhuzamba állítani. A privát szféra és az állam (jog)viszonyait már a kezdetekben 
külön kezelték, ami a szabályok két fő csoportra bomlását eredményezte. A közjog 
és a magánjog dichotómiáját Ulpianus a fent említett érdekek alapján ragadta meg: 
„A közjog a római állam érdekét tartja szem előtt, a magánjog pedig az egyesek 
hasznát.” Ehhez hasonlóan Iustinianus Institutióiban a különbséget ius publicum 
és ius privatum között nem a jogviszony tartalmában, hanem a jogalanyokban lát-
ta, azaz közjoginak ítélt mindent, aminek köze volt az államhoz, függetlenül attól, 
hogy a jogviszonyban az állam magánjogi jellegű jogalanyként állt-e. Máig ezeket 
tartom a legegyszerűbb elhatárolási szempontoknak figyelemmel arra, hogy e két 
fogalmat  a  történelem  folyamán  a  legkülönfélébb normák  és  jogterületek  töltöt-
ték ki  tartalommal,  így  további  szempontrendszerek  felállítása csak  feleslegesen 
bonyolítaná a különbségtételt. Ennek bizonyítására nem  tartom szükségesnek az 
egyes struktúrák részletekbe menő vizsgálatát, elegendő egy kapitalista és egy szo-
cialista ideológiára épített formációt összehasonlítanunk ahhoz, hogy ezt belássuk 
(például, hogy miként kerül rendezésre a tulajdonjog kérdése).1 Ez persze azzal is 
jár, hogy a jó fogalma is koronként, körülményektől és történelmi helyzettől füg-
gően folyamatosan változott és változik. Mindezek alapján azonban úgy gondolom, 
a mai viszonylatokban értelmezett közjó és a közérdek definiálásához az ulpianusi 
érdekek egyesítése szükséges; azaz olyan körülmények megteremtése és biztosí-
tása, ami az államérdeket és az egyén hasznát egyaránt kielégíti. Így azonban fel-
merül a kérdés, hogy mi a teendő, ha e két érdek ütközik, hogyan küszöbölhetők 
ki ezen ellentétek, mely fórum jogosult dönteni e kérdésekben, milyen szabályok 
alapján, s mi kell ahhoz, hogy e szabályok garanciálisan érvényesüljenek a rend 
fennmaradása mellett. 
Jelenleg a jogi reguláció az, amely az előbbiekre választ ad; államonként egye-

di, az azokat inkorporáló nemzetközi integrációkon belül pedig ezekhez képest sui 
generis jellegű eszközökkel és módszerekkel, ennek ellenére gyakran összekapcso-
lódva az államok belső jogával. Hogy ismét Arisztotelészre hivatkozzak, a bonum 
commune garanciája és a közérdek letéteményese az állam, ahhoz pedig, hogy e cé-
lokat megfelelően szolgálhassa, az erre irányuló rendszert hosszú távon fenn is kell 
tartania. Ennek képezi keretét a közrend. A közrend elsődleges értelemben a belső 
jog rendjét, az ország fennálló  törvényes állapotát  jelenti;  így a köz érdekét ma-
gában hordozó jogrendszer létét, az igazságszolgáltatás működését, valamint egy 
olyan végrehajtó rendszert, amely képes a jogszabályokban előírt magatartások ki-

1  Egyes szakrális jogrendeket sokkal inkább jellemezte/jellemzi (abból eredően, hogy tetteink 
nem maradnak rejtve Isten előtt) a két szféra egyesítésére törekvés, például részletes, magánéleti 
kérdésekre is kiterjedő, vallási elemekkel felruházott törvénykönyvekkel (Saría, Sulchán Áruch).
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kényszerítésére.2 Internacionális (a dolgozat témájára tekintettel európai) viszony-
latban a fogalom azonban csak a XIX. századi  jogfejlődés eredményeként  jelent 
meg, nagyrészt a magánjogi kodifikáció, azon belül pedig elsősorban a Hágai Nem-
zetközi Magánjogi Konferencia létrejöttének és működésének köszönhetően, mely 
során  egyrészt  a külföldi bírósági  és választottbírósági  ítéletek  elismerésének és 
végrehajtásának akadályaként, másrészt a választottbírósági ítéletek állami bíróság 
általi érvénytelenítésének gyakran hivatkozott okaként jelentkezett,3 s az államok 
jogába a későbbiek során úgynevezett közrendi klauzulaként épült be, ami a kül-
földi jog alkalmazásának mellőzését eredményezi. 
Ez hazánkban a Nmj. tvr.-ben4 kapott helyet: „Mellőzni kell a külföldi jog alkal-

mazását, amennyiben az a magyar közrendbe ütköznék.” A  törvény koncepciója 
szerint5 a klauzula defenzív jellegű negatív funkciót tölt be, ugyanis akkor kerülhet 
sor hivatkozására, ha a nemzetközi magánjogi szabályok által meghatározott kül-
földi jog esetleges alkalmazása által kiváltott hatás oly mértékben elviselhetetlen 
a lex fori alapvető értékrendje szempontjából, hogy maga után vonja annak visz-
szautasítását. Több állam (például Belgium, Hollandia) törvénye pedig ehhez ha-
sonlóan a generálklauzula-jelleghez kötődő mérlegelési szabadság miatt létrehozta 
az  állam  közrendjével  „nyilvánvalóan  összeegyeztethetetlen”  kategóriát.  E mér-
legelés azonban (főként a választottbírósági ítéletek feltétlen érvényesülése iránti 
igény okán) nem korlátlan, a kontinentális felfogás szerint a közrendbe ütközésnek 
szükségszerűen valamely belső jogszabály megsértésével kell párosulnia, habár ez 
nem feltétel, s önmagában a jogszabályi kollízió nem eredményezi a klauzula al-
kalmazását.6 Szűkebb kört ölel tehát fel a nemzetközi közrend fogalma: általánosan 
elfogadottnak tekinthető például a kamat kikötése, mégsem kényszeríthető ki egy 
azt tartalmazó választottbírósági ítélet egy arab országban, ahol a vallási tradíciók a 
kamatkikötést tiltják.7 A közrend tehát olyan eljárásjogi és anyagi jogi szabályokat 
is magában foglaló intézmény, mely a nemzeti és a nemzetközi ítéletek és intéz-

2  A közrend fogalmának meghatározásával több lexikon, monográfia és egyéb írás is foglalko-
zott (például Vékás Lajos: A nemzetközi magánjog elméleti alapjai, Világhy Miklós: Bevezetés a 
nemzetközi magánjogba) melyek közül a legtöbb a Vékás–Mádl Ferenc szerinti definíción alapul, 
miszerint a közrend a jogrendszer immanens magját képezi a társadalmi, erkölcsi, politikai, tár-
sadalmi alapelvek érvényesülésének szolgálatában, s ez az, ami kivetül a nemzetközi jogrendre, 
létrehozva annak külső vetületét.

3  Kecskés László – Nemessányi Zoltán: Magyar közrend – nemzetközi közrend – közösségi 
közrend. Európai Jog 2003/3. 41. o.

4  1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról, 7. § (1).
5  http://www.kormany.hu/download/c/cf/c0000/NMJ%20TV%20KONCEPCI%C3%93.pdf
6  Legf. Bír. Gfv. VI. 30.450/2002. (Ez ellentmond a közrend fent kifejtett belső jogi fogalmával, 

miszerint a közrend a jogrendszer „magja”, hiszen ha nem szükséges jogszabályba ütközés a meg-
sértéséhez, eleve nem lehet a jog része.)  

7  Kecskés–Nemessányi, 2003.
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kedések meghozatalának és megtételének kölcsönös korlátozását teszi lehetővé a 
legalapvetőbb szabályok, jogok és érdekek védelmének szolgálatában. 
A következőkben a közérdek és a közrend megjelenését, belső és nemzetközi 

jogi vetületének viszonyát, érvényesülésük mikéntjét vizsgálom az Európai Bíró-
ság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatán keresztül. 

2. A KÖZÉRDEK ÉS A KÖZREND FOGALMÁNAK MEGJELENÉSE  
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁG ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI  
BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGÁBAN

2.1. A BÍRÓSÁGOK: AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI 
BÍRÓSÁGÁNAK BEMUTATÁSA A KÖZÉRDEK ÉS A KÖZREND FOGALMÁNAK TÜKRÉBEN

Mielőtt rátérnék az esetjog tanulmányozására, rövid magyarázatot igényel, miért e 
két szerven keresztül kívánom ezt megvalósítani, illetve hogy azok milyen sajátos-
ságokkal, különbségekkel rendelkeznek, melyekre a vizsgálat során figyelemmel kell 
lenni.

2.1.1. Közérdek • Az európai államok együttműködése több mint fél évszázados 
múltra tekint vissza. Az Európai Unió kialakulása és léte tökéletesen példázza a kö-
zérdek lényegét. Az államok polgáraik individuális érdekeinek letéteményesei, azzal 
pedig, hogy az európai közösség tagjává válnak, szuverenitásuk egy részét, s ezáltal az 
egyéni érdekeket magasabb, együtt könnyebben elérhető célok alá rendelik. Az első 
lépcső tehát a tagállamok lakosainak egyedi akaratát szintetizálja az államban, a má-
sodik lépcső pedig az állami érdekeket, így az Európai Unió köz- és magánérdekeket 
egyesít, egyedi kombinációt reprezentálva a fogalom vonatkozásában, s egyben lét-
rehozva egy harmadik érdeket, az unióét. Emellett egy olyan sui generis jogrendről 
van szó, amely globális viszonylatban tényleges hatalmat ad szupranacionális szervek 
kezébe, szemben a nemzetközi jogi szabályokkal és intézményekkel, melyek kötőereje 
már nem ilyen egyértelmű, egyes felfogások szerint nem is létezik. Ez a hármas érdek 
azonban szükségszerűen kollíziót, konfliktusokat eredményezhet. Ütközhet a magá-
nérdek az állami érdekkel, állami érdek uniós érdekkel, államok egymás közötti érde-
kei stb. Fokozza a kérdéskör komplexitását, a fogalom számos szubjektív elemmel és 
pillanatnyi behatásokkal érintettsége. Nem kimerítő felsorolással élve közérdekűnek 
tekinthető az alapvető személyi jogok védelmezése (például emberi méltósághoz és 
élethez való jog), a polgárok részvételi jogai (például választójog, állampolgárság), a 
közösségi jogok védelmezése és korlátozása (például jogállamiság feltételeinek bizto-
sítása, béke fenntartása, egyesülési jog), illetve a szociális célok megvalósítása (például 
munkavállalás, család támogatása, szociális biztonsághoz való jog). Ezek közt általá-
ban megfigyelhetők átfedések a különböző szintek között.
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2.1.2. Közrend  • A  közrend fogalma azonban ennél már eltérőbb tartalommal 
bír a belső jogban, az unió szabályrendszerében és világszinten, bár nem min-
den felfogás különbözteti meg a közérdektől, bár például az angol (public policy, 
public order) és a francia jog (lois de police, lois d’application immediate, règles 
d’ordre public) hajlamos őket egy kalap alá venni. A közérdekhez hasonlóan a köz-
rend fogalmára sem sikerült még egy mindent átfogó definíciót létrehozni, miu-
tán a körébe sorolható elemek a fogalom absztrakt jellege miatt egyrészt csaknem 
megszámlálhatatlanok, másrészt országonként és intézményenként más és más 
területek kerülhetnének a látókörbe. Ez az oka annak, hogy a közrendet nem a 
jogalkotás, hanem a bírói gyakorlat és a jogtudományok töltik ki tartalommal. 
A bíróságok általában a fent említett esetkörökben, így a választottbírósági ítéletek 
érvénytelenítése, külföldi határozatok elismerésének megtagadása és legkevésbé 
a külföldi jog alkalmazásának mellőzése tárgyában kerülnek szembe a közrend 
fogalmának értelmezésével, mely során tulajdonképpen nem is a közrend összete-
vőinek vizsgálatát végzik, hanem azt határozzák meg, hogy mi nem tekinthető an-
nak. Hazánkban a közrend kérdése több jogágban is megjelent. Találkozhattunk 
vele a bűncselekmények jogi tárgyaként a büntetőjogban, bár az új Büntető Tör-
vénykönyvben8 a közrend elleni bűncselekmények kategóriája már nem létezik, 
viszont az odatartozó bűncselekmények egy része (például a közbiztonság ellen 
elkövetett bűncselekmények körében) továbbra is megmaradt. A polgári jogi ér-
telemben vett közrend fogalma azonban szintén angol és francia gyökerekkel ren-
delkezik, Magyarországon eleinte a nemzetközi magánjog kapcsán jelent meg, a 
jogirodalom azonban máig nem egységes a belső közrend fennállása, szabályozása 
tekintetében. A közérdek ennél jóval gyakoribb jelenség, maradva a büntető- és 
a polgári jognál, gondoljunk csak a jogos védelem vagy a végszükség fordulatára, 
amikor valaki a közérdek védelmében jár el az ide eső módokon, vagy a joggal 
való visszaélésre, ami „nyomós közérdeket sért”. 

A nemzetközi értelemben vett közrend a nemzetközi magánjog egy klasszikus 
intézménye. Mind a nemzetközi magánjog általános részében, mind különös részé-
ben, mind a kollíziós jogban, mind a nemzetközi polgári eljárásjogban fontos sze-
repet tölt be, beszélhetünk tehát kollíziós és elismerési/érvénytelenítési közrendről, 
a közrend anyagi jogi és eljárásjogi vetületéről.9 Meg kell azonban különböztetni 
az ilyen értelemben vett közrendet az európai uniós egységes belső piac jogában 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának; a nemzetkö-
zi gazdasági kapcsolatok jogában a nemzetközi áruforgalom, szolgáltatásforgalom 
állami  korlátozását  alátámasztó  közerkölcs,  közérdek,  közegészségügy,  közrend 
kategóriáival. A közrend és a közérdek szabályozása országos, regionális szinten, 

8  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
9  http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/201201/8_csaszarmatyas.pdf
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unilaterális módon lefektetve a társadalom fundamentális értékeit, esetenként pedig 
internacionális/multilaterális szinteken valósul meg, utóbbi esetben általában a ius 
cogens részét képezve.10

2.1.3. Az Európai Unió Bírósága • Az Európai Bíróság az Európai Unió egy főintéz-
ménye, a közösség legfőbb igazságszolgáltatási szerve. Feladata, hogy gondoskodjon 
arról, hogy az európai uniós jogszabályokat mindegyik tagállam azonos módos ér-
telmezze és alkalmazza, illetve hogy az uniós országok és intézmények betartsák az 
EU-jogszabályok rendelkezéseit.11 Felmerülhet az első kérdés, hogy melyek is ezek 
a normák. Az unió jogforrásait egy többszintű, hierarchikus rendszer integrálja. Az 
elsődleges (primer) jogot az alapító, azokat módosító és a csatlakozási szerződések, 
valamint a nemzetközi egyezmények teszik ki, idesorolható elsősorban az Európai 
Unióról szóló Szerződés (EUSz.), az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
(EUMSz.) vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája. Ezek jelentősége a téma szem-
pontjából is kiemelkedő, tulajdonképpen ezek adják az unió „alkotmányos” keretét. 
Másodlagos (szekunder) jogforrások, amelyeket az unió hatáskörének gyakorlása 
érdekében az EU intézményei fogadnak el, így kötelező erővel bírnak a rendeletek, a 
határozatok, valamint az irányelvek, és „soft law-ként”, kötőerő nélkül érvényesülnek 
a vélemények és ajánlások. A hierarchia abban áll, hogy ezek nem lehetnek ellenté-
tesek az elsődleges uniós joggal. A másodlagos jogforrások a hatalomátruházásból 
fakadóan, a szuverenitás feláldozásából kifolyólag szintén rendelkeznek olyan ele-
mekkel, melyek tagállami és egyéni érdekek védelmét hivatottak biztosítani. Ilyen 
például az, hogy szekunder jogforrást csak a szerződésekből eredő jogalkotási fel-
hatalmazás alapján (az ezt bizonyító rendelkezés feltüntetésével) fogadhatnak el az 
uniós intézmények, és indokolással is el kell őket látni, ennek elmaradása ugyanis 
komoly következménnyel jár, mégpedig érvénytelenségi ok. Végül forrásként szol-
gálhat az ítélkezési gyakorlat és az unió által kötött nemzetközi szerződések is. 
Ezek tehát azok a szabályok, amelyek alapján az Európai Bíróság eljárhat. En-

nek  érdekében  egyik  legfontosabb  hatáskörét  (az  EUMSZ  alapján)  az  előzetes 
döntéshozatal keretében végzett jogértelmezés jelenti. A tagállami bíróságok és az 
Európai Bíróság közt nincs hierarchia. Ez azzal jár, hogy amennyiben uniós jogi 
tényállási elem kerül egy nemzeti ügybe, az érintett bíróságnak a közösségi jog sza-
bályai alapján, hazai eljárásjogi keretek között kell eljárnia. Előfordulhat azonban, 
hogy az alkalmazott anyagi  jog nem egyértelmű, esetleg más  tagállam máshogy 
járt  el hasonló ügyben,  ilyenkor  lehet  az Európai Bírósághoz  fordulni,  aki  ítéle-
tében megválaszolja a felmerült kérdéseket. Ezt tekinthetjük közérdeket szolgáló 
garanciának is, visszaélésekre adhatna ugyanis okot, ha minden állam kénye-kedve 
szerint értelmezné az unió jogát.

10  Kessedjian, Catherine: Public Order in European Law. Erasmus Law Review I. 2007/1. 3–24.
11  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_hu
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A  következő  leggyakoribb  eset  a  jogérvényesítés  kötelezettségszegési  eljárás 
keretében. Erre akkor kerül  sor,  amikor egy  tagállam nem  teljesíti  az uniós  jog-
ból eredő kötelezettségeit. Ilyen eljárást kezdeményezhet másik uniós ország és az 
Európai Bizottság, nem teljesítése pedig különféle szankciókat, így például pénz-
bírságot vonhat maga után. Ez  lehetőséget  teremt arra, hogy az államok egymás 
közt is ellenőrizzék a felsőbb normák érvényesülését, ami egyszerre szolgálja saját 
érdeküket és a közösség érdekeit is. 
A bíróság jogosult az uniós jogi aktusok megsemmisítésére is (amennyiben meg-

semmisítési kereset benyújtására kerül sor), ha valamely uniós állam, az Európai 
Bizottság, az Európai Parlament vagy az Európai Unió Tanácsa ezt kéri, mert úgy 
ítéli meg, hogy az adott aktus ellentétes az uniós joggal vagy az alapjogokkal. Azon 
egyedi esetek egyike továbbá ez az eljárási forma, ahol magánszemély is indíthat 
keresetet a neki címzett határozat vagy az olyan határozat ellen, amelyet ugyan ren-
deletként vagy egy másik személyhez címzett határozatként hoztak, de őt közvet-
lenül és személyében hátrányosan érinti (a magánszemélyek ugyanis nem mindig 
fordulhatnak közvetlenül a bírósághoz, első fokon ügyükben a törvényszék jár el). 
Az ajánlások és a vélemények nem támadhatók meg.
A bíróság továbbá mulasztás megállapítása iránti kereset alapján elrendelheti 

valamely uniós intézkedés meghozatalát is. Amennyiben bármely uniós intézmény, 
szerv vagy akár hivatal elmulaszt megtenni egy intézkedést, ennek kikényszerítésé-
re mindazok indíthatnak keresetet, akiket a kibocsátani elmulasztott aktus közvetle-
nül és személyesen érintett volna, nem szükséges tehát annak bizonyítása, hogy az 
aktust személyesen neki kellett volna címezni. A keresetindításra jogosultak körét 
a bírósági gyakorlat bővítette ki, a szerződés szövege szerint ugyanis csak azok a 
természetes  és  jogi  személyek  indíthatnának keresetet,  akikhez  az  aktust  intézni 
kellett volna. Ez a bővítés szintén csökkenti az esetleges visszaélések kockázatát, 
szolgálva a „köz javát”. 
Végül,  de  nem  utolsósorban  kártérítési  kereset  is  benyújtható  a  bírósághoz, 

mely által az EU intézményei is szankcionálhatóvá válnak. Magánszemélyek és 
cégek élhetnek ezzel a bíróságon, ha érdekeik sérelmet szenvedtek annak követ-
keztében, hogy az uniós intézmények, illetve az uniós alkalmazottak meghoztak 
egy bizonyos intézkedést, vagy pont amiatt, hogy az érintettek nem hozták meg a 
szükséges intézkedéseket. A kötelezettségszegéshez és mulasztáshoz kapcsolha-
tó jogintézményről van szó. Ez a közösségi hűség (majd lojális együttműködés) 
elve alapján (amely szerint a tagállamok kötelesek minden általános vagy külö-
nös intézkedést megtenni annak érdekében, hogy biztosítsák a közösségi jog által 
előírt kötelezettségeik végrehajtását) a tagállamokra is vonatkozik, azok ugyan-
is  kártérítési  felelősséggel  tartoznak a magánszemélyeknek azokért  a károkért, 
amelyek az uniós jogból kötelezettségeik megsértése következtében keletkeztek. 
Továbbá  a  közösségi  normák  teljes  és  hatékony  érvényesülése  (effet  utile  elv) 
kérdésessé válna, ha a magánszemélyek nem juthatnának kártérítéshez abban az 
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esetben,  ha  a  közösségi  jog  tagállamnak  betudható  megsértése  következtében 
jogsérelem éri őket.12

Érdemel egy kis kitérőt az említett jogforrások és a közrend kapcsolata. Az EUSz. 
Közös Rendelkezések címszó alatt a 4. cikkben tartalmazza a következőt: „Az Unió 
(…) tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, köztük az állam területi integ-
ritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét. Így 
különösen a nemzeti biztonság az egyes tagállamok kizárólagos feladata marad.” 
A közrend fogalma kizárólag itt  jelenik meg szó szerint a szerződésben, ezzel  is 
tulajdonképpen  az  államokra  hagyva  annak  fenntartását.  Érdekes  problémát  ve-
tett fel magyar vonatkozásban az októberi népszavazás, mely a következő kérdést 
intézte  a  polgárokhoz: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítését? Mivel a választásra jogosultak 50%-a nem vett részt a sza-
vazáson, az eredménytelenül zárult. Ennek ellenére a miniszterelnök bejelentette, 
hogy alkotmánymódosítási javaslatot nyújt be, mondván: az alkotmányos identitás 
körébe tartozó kérdésekben teljes szuverenitás illeti meg Magyarországot, utalva 
ezzel az idézett bekezdésre, mely az EU-tagállamok alkotmányos berendezkedésé-
nek elismerésétől és tiszteletben tartásáról is rendelkezik. Kérdés volt tehát, hogy 
veszélyt  jelenthet-e  a  betelepítési  kvóta  többek  közt Magyarország  közrendjére, 
annak fenntartására. Nyomban ezután azonban az említett  lojális együttműködés 
körében úgy szól a szerződés: „A tagállamok segítik az Uniót feladatainak telje-
sítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az 
Unió célkitűzéseinek megvalósítását.” A javaslatot végül elutasította a Parlament, 
ez azonban már nem tartozik a tárgyhoz. Több vonatkozásban rendelkezik a köz-
rendről az EUMSz., erre a következőkben látni fogunk példát. Az Alapjogi Chartát 
célszerűbbnek tartom az Emberi Jogok Európai Egyezményével párhuzamosan, a 
következőkben érinteni.

2.1.4. Az Emberi Jogok Európai Bírósága • Az Emberi Jogok Európai Bíróságát 
(EJEB) elnevezésétől függetlenül élesen el kell határolni az unió intézményrendsze-
rétől, ugyanis nem az Európai Közösség alkotóeleméről, hanem az Európa Tanács 
(ET) egyik szervéről van szó. Az ET laza kormányközi együttműködés eredménye-
ként, a második világháborút követően megerősített összefogás jegyében létrejött 
regionális nemzetközi szervezet, melynek elsődleges céljai a jogállamiság intézmé-
nyének elfogadása/elfogadtatása és állampolgárai számára az alapvető szabadság és 
emberi jogok garantálása.13 Az Európa Tanács egyik legnagyobb eredménye az 1950. 
november 4-én, Rómában kelt ETS-005 számú Emberi Jogok Európai Egyezménye, 

12  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_MagyarAlkotmany/
ch03s05.html

13  http://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are
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melynek hivatalosan kihirdetett magyar elnevezése: „Az emberi jogok és alapve-
tő szabadságok védelméről szóló egyezmény”. Ennek végrehajtására hozták létre az 
Emberi Jogok Európai Bíróságát, ami nemzetközi bíróság strasbourgi székhellyel, 
jelenleg 47 taggal (az lehet tag, aki aláírta az egyezményt) és minden országból ér-
kező bíróval, akik tevékenységük során teljesen függetlenül, államuk érdekeitől tá-
vol maradva járnak el. Az egyezményhez való csatlakozással az államok vállalják 
tehát, hogy ha kell, „alperesi pozícióba” kerüljenek és az alapvető, egyéni értékek 
felülkerekedjenek és garanciát nyerjenek a saját céljaikkal szemben. A bíróságot az 
egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyvei hozták létre, határozzák meg annak 
működését, valamint tartalmazzák azon jogok és biztosítékok felsorolását, amelyek-
nek tiszteletben tartását az államok vállalták.14 Az egyezmény jogi védelmet és tilal-
makat egyaránt felállít, védi például az élethez, a tisztességes eljáráshoz, a gondolat- 
és véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, és tiltja különösen a kínzást és 
az embertelen vagy megalázó bánásmódot, a halálbüntetést, a külföldiek kollektív 
kiutasítását stb. Az eljárást nem csak a részes állam polgára kezdeményezheti, ele-
gendő, ha a jogsértést azon országok valamelyikének joghatósága alatt követték el, 
amelyekre nézve az egyezmény kötelező, illetve ilyen állam hatóságainak eljárása 
következtében kerül a kérelmező olyan helyzetbe (például Európa Tanácson kívüli 
államba történő kiadatás vagy kiutasítás esetén), amelyben az egyezményben foglalt 
alapjogaikat megsértik. Az eljárás feltétele azonban minden tagállami jogorvoslat 
kimerítése. A kérelmet tehát állam vagy államok ellen lehet benyújtani. Az eljárás 
két eredménnyel zárulhat. Az egyik, amikor a bíróság megállapítja, hogy jogsértés 
történt, és „igazságos elégtételt” nyújthat a sérelmet szenvedőnek, ami tulajdonkép-
pen az egyezmény megszegésével okozott károk megtérítésére szolgáló pénzösszeg. 
A másik eset, amikor azt állapítja meg, hogy nem történt jogsértés. Ilyenkor a kérel-
mezőnek csak saját költségeit kell megfizetnie, az azon felülieket (az érintett állam 
költségeit) nem. 
Az EJEE elszórtan tartalmaz közrendre utalást, mint a vallás vagy meggyőződés 

kifejezésre  juttatásának  korlátja,  a mozgásszabadság  korlátozásának  oka,  illetve 
külföldiek kiutasításának jogalapja.15 A közérdek kifejezés az egyezményben a tu-
lajdontól való megfosztás legális esetkörét jelenti.16

Az uniós jog meglepően fiatal az egyezményben foglalt jogok vonatkozásában, 
az alapvető jogok védelme ugyanis kimerült az EJEE-re való hivatkozásban, elis-
merésére is csak később került sor. Az alapvető jogok az általános jogelvek körébe 
tartozó olyan emberi jogok, amelyek az uniós jogrend részét képezik, így biztosí-
tásuk a közösségnek is kiemelt feladata és érdeke, továbbá a közrend nemzeti és 

14  http://www.europatanacs.hu/pdf/Questions_and_answers_Hungarian_version.pdf
15  I. Fejezet: 9. cikk, Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv: 2. cikk, Hetedik Kiegészítő Jegyző-

könyv: 1. cikk.
16  I. Kiegészítő Jegyzőkönyv: 1. cikk.
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nemzetközi fenntartásának is alapkövét jelenti. A fordulatot az 1969-es Stauder-ügy 
jelentette, amely keretében az Európai Bíróság kimondta, a személyek alapvető jo-
gai az uniós jog általános elveinek részét képezik, amelyek tiszteletben tartását a 
bíróság biztosítja.17 Ezt további fejlődés követte, mely végül, többek közt az alkot-
mányozási törekvéseknek köszönhetően, végtére pedig a Lisszaboni szerződéssel 
eljuttatta az uniót egy saját alapjogi rendszer, az Európai Unió Alapjogi Chartájá-
nak megalkotásához és az EUSz.-ben történő elismeréséhez, illetve kötelező erővel 
való felruházásához, ezzel párhuzamosan pedig az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményéhez történő csatlakozáshoz, aminek hiányát a tagállamok már régóta sérel-
mezték. Az unió alapjogvédelme tehát meglehetősen sokrétű, áll egyrészt a bíróság 
ítélkezési gyakorlatából,  az Alapjogi Chartából,  az EJEE-ből,  és  idesorolható az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint az Európai Parlament alapjogokkal 
kapcsolatos feladatai, állásfoglalások elfogadása. 

2.2. A BÍRÓSÁGI ESETJOG

A következőkben bemutatott jogesetek egyetlen kapcsolódási pontja a közrendhez 
és a közérdekhez való kötődés, felsorolásuk exemplifikatív.

2.2.1. Az Európai Bíróság gyakorlata • 
a) Uniós jog és közrend viszonya
A közösség hajnalán és napjainkban is (lásd 10. o.) a közrend fenntartásának, bizto-
sításának eszközeit és az egyes szakpolitikák meghatározását az unió alapvetően az 
államok dolgának ítélte abból a feltételezésből kiindulva, hogy területenként, orszá-
gonként más és más igények dominálhatnak és jelenhetnek meg, az azokba történő 
beavatkozás pedig amúgy is heves tiltakozásokba torkollana a tagállamok részéről 
a szuverenitás sérelme miatt. A „földrajzi determinizmus” mellett az idő múlása, a 
megújuló és változó környezet és az azzal járó kihívások, feladatok is gyakran jelen-
tenek módosító tényezőt, ami tovább fokozza e szubjektivitást. Mégis felmerülhet a 
kérdés, hogy meddig is terjed ez az állami szabadság, mi az, ami korlátot szabhat az 
egyedi közrendi szabályoknak. 
A bíróság esetjogában a kérdés először 1974-ban Yvonne van Duyn ügyében a 

szabad mozgás joga vonatkozásában merült fel.18 Van Duyn holland állampolgártól 
az Egyesült Királyság megtagadta  az  országba  történő  belépés  jogát, mert  ott  a 
Szcientológiai Egyház tevékenységét kívánta folytatni, amelyet a kormány társa-

17  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ?text=&docid=87844&pageIndex=0&doc-
lang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=90924 (419. o.)

18  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=88751&pageIn-
dex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100014
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dalomra veszélyesnek (és a mentális egészségre ártalmasnak) ítélt. A bíróság ekkor 
tért el először attól a hagyományos állásponttól, hogy a közrendi normák meghatá-
rozása kizárólag az államok hatáskörébe tartozik. A kérdések arra irányultak, hogy 
felülírhatja-e az Európai Gazdasági Közösség Szerződése 48. cikke és a külföldiek 
mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, közbiztonság vagy közegész-
ség által  indokolt különleges  intézkedések összehangolásáról szóló, 1964.  febru-
ár 25i 64/221/EGK tanácsi irányelv (HL 1964. április 4., 850. o.) 3. cikke az Egye-
sült Királyság nemzeti jogát, az általa meghatározott közrendfogalmat. A bíróság 
elismerte ugyan, hogy a tanácsi irányelv hivatkozható nemzeti bíróságok előtt, az 
egyházhoz tartozás kapcsán azonban végül úgy döntött, „haladni kell a korral”, így 
„azok a sajátos körülmények, amelyek igazolhatják a közrend fogalmára történő 
hivatkozást, országonként és koronként változhatnak, ezért e tekintetben a hatás-
körrel rendelkező nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörét – a Szerződésben rögzí-
tett korlátok között – el kell ismerni”.
Nem tartott sokáig e tendencia, a bíróság ugyanis már 1977-re változtatott állás-

pontján a Bouchereau-ügy keretében,19 amikor is megállapította, hogy a közrend-
re hivatkozásnak, és az állam önrendelkezésének is vannak határai. Jelenleg ezek 
alapján két konjunktív kritériuma van annak, hogy közrendbe ütközésről beszél-
hessünk: Az első a valós, és súlyos veszély fennállása, nem elegendő tehát pusztán 
a jogsértés ténye, a második pedig, hogy a rá vonatkozó szabályozásnak valamely 
alapvető társadalmi érdek védelmét kell szolgálnia (ennek alkalmazására először a 
pénzérmék fizetőeszköz vagy áru jellegét felvető Thompson ügyben20 került sor). 
Az ügy emellett elviekben rögzítette a tagállami bíróságok kötelezettségét a közös-
ségi jog alkalmazására, arra a kérdésre azonban nem adott választ, hogy mi történik, 
ha a bíróság határozata jogsértő, s tartozik-e ilyen esetben az állam felelősséggel. 
A  tagállami  jog közrendi  szabályai meghatározásának összeütközése a közös-

ségi  joggal,  és utóbbi elsőbbségének megerősödése  fokozódott az Arblade-ügy21 
kapcsán. Az ítélet 31. pontja szerint az a tény, hogy a nemzeti jogszabályok a ren-
dészeti és biztonsági törvények kategóriájához tartoznak, nem mentesíti a tagálla-
mokat a szerződés rendelkezései betartásának követelménye alól, mert ez sértené a 
közösségi jog elsődlegességét és egységes alkalmazását. Az ilyen nemzeti jogsza-
bályok alapjául szolgáló indokokat a közösségi jog csak a közösségi szabadságok 
alól a szerződés által kifejezetten előírt kivételek címén, és adott esetben közérdekű 
kényszerítő okok címén veheti figyelembe. A tagállami  jogszabályokból  létrejövő 
közrend  tehát  csak  akkor  jut  elsőbbséghez  a közösségi normával  szemben, ha  a 

19  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ?text=&docid=89572&pageIndex=0&doc-
lang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=113389

20  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ?text=&docid=89862&pageIndex=0&doc-
lang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173312

21  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=44859&pageIn-
dex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174263



154 TANULMÁNYOK • JOGELMÉLET

konkrét, szerződés által előírt kivételek közé tartozik, illetve közérdekű kényszerítő 
okon alapul. Ez jelentősen leszűkíti tehát az állam döntési szabadságát. 

A Krombach-ügyben22 az Európai Bíróság széles körben foglalkozott a közrend-
re  hivatkozás  kérdésével  külföldi  határozat  elismerése  és  végrehajtása  kapcsán. 
Büntetőeljárás indult Dieter Krombach német állampolgár ellen, s miután francia 
sértettről lévén szó, Franciaország megállapította joghatóságát. Az eljárást, miután 
a vádlott és védelme a tárgyaláson nem jelent meg, nélküle folytatták le, mely so-
rán Krombachot szabadságvesztésre ítélték, és kártérítésre kötelezték. A problémát 
a német és francia jogrend közötti összeütközés jelentette a védelemhez és tisztes-
séges eljáráshoz való jog vonatkozásában. A német bíróság a határozat végrehaj-
tásakor fordult az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása 
céljából. A bíróság  leszögezte,  hogy pusztán  annak  a  ténye,  hogy  az  eljáró  és  a 
végrehajtó állam jogi szabályozása alapján máshogy járt volna el, nem alapozhatja 
meg az  ítélet erre való hivatkozással  történő elutasítását. A közrendi záradék al-
kalmazása csak akkor lehetséges, ha az ilyen ítélet elismerése és végrehajtása és a 
megkeresett állam jogrendje közötti ellentét olyannyira elfogadhatatlan mértékű, 
hogy alapelvi sérelmet jelent, tehát a külföldi határozatok érdemi felülvizsgálatá-
ra vonatkozó tilalom tiszteletben tartása érdekében a sérelem vagy olyan szabály 
megsértésén alapul, amely a megkeresett állam jogrendjében lényegi jelentőségű, 
vagy olyan jog megsértésén, amelyet e jogrend alapvetőnek ismer el.23 Hivatkozott 
továbbá a Brüsszeli Egyezmény 27. cikkére, miszerint a klauzulát csak kivételes 
esetben, szigorúan értelmezve lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy bár a tagállami 
közrend tartalmába a közösségi jog és az EU intézményei nem szólhatnak bele, az 
Európai Bíróság feladata, hogy ellenőrizze azokat a kereteket, amelyek között egy 
tagállam közrendbe ütközésre hivatkozással megtagadhatja egy határozat elisme-
rését vagy végrehajtását.
Most következzen két magyar vonatkozású ügy, elsőként Vajnai Attila ügye.24 

Vajnai Attila, a magyarországi Munkáspárt akkori alelnöke nagy nyilvánosság előtt 
5 cm átmérőjű, kartonpapírból készült ötágú vörös csillagot viselt a ruháján. Ez a 
korábbi Btk. szerint (ma is bűncselekmény) az önkényuralmi jelkép használatának 
vétségét valósítja meg (269./B §: aki ötágú vöröscsillagot ábrázoló jelképet nagy 
nyilvánosság előtt használ, közszemlére tesz), melyet a közrend ellen irányuló bűn-
cselekmények  keretében  a  köznyugalom megzavarására  alkalmas  bűncselekmé-
nyek körében helyezett el a jogalkotó. Vajnai fellebbezett, mire a Fővárosi Bíróság 
kezdeményezte  az Európai Bíróság  előzetes  döntéshozatalát, miután  felmerült  a 

22  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=45196&pageIn-
dex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=206027

23  http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/201201/8_csaszarmatyas.pdf
24  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=60262&pageIn-

dex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286636
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kérdés, hogy amennyiben más országban (például Olaszországban) a vörös csillag 
viselése nem von maga után büntetőjogi szankciót, e szabály és az ügyben hozott 
ítélet összhangban álle a közösség diszkrimináció tilalmára vonatkozó alapelvével, 
illetve az Alapjogi Charta  rendelkezései lehetővé teszike, hogy az a személy, aki 
politikai meggyőződését az azt tükröző jelképpel szemmel láthatóvá kívánja tenni, 
ezt bármely tagállamban megtehesse. A bíróság úgy határozott: Az Európai Közös-
ségek Bíróságának nyilvánvalóan nincs hatásköre a Fővárosi Bíróság (Magyar-
ország) 2004. június 24i végzéssel feltett kérdésének megválaszolására. Továbbá: 
Meg kell állapítani, hogy Vajnai Attila ügye semmilyen módon nem kapcsolódik a 
szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó egyik helyzethez sem, és hogy a 
magyar szabályozás az alapügyre alkalmazva nem tartozik a közösségi jog keretei 
közé. E kérdésben tehát teljes mértékben a tagállamok döntéshozatali hatáskörében 
hagyta a közrend védelmét szolgáló szabályok megállapítását. 
Végül  a  közérdek  vonatkozásában  Sólyom László  révkomáromi  látogatásával 

kapcsolatos  ügyét25  ismertetem.  Sólyom  Lászlónak,  Magyarország  akkori  köz-
társasági  elnökének 2009.  augusztus 21-én,  egy  szlovákiai  székhelyű  társadalmi 
szervezet meghívására a szlovákiai Révkomáromba kellett volna látogatnia, hogy 
részt vegyen Szent  István  szobrának avatási ünnepségén.  (A bíróság elé  terjesz-
tett iratokból kiderült, hogy egyrészt augusztus 20. Magyarországon Szent István, 
Magyarország első, államalapító királyának emlékét őrző állami ünnep. Másrészt 
augusztus 21. Szlovákiában érzékenynek ítélt dátum, mivel 1968. augusztus 21-én 
öt, a Varsói Szerződésben részes állam fegyveres erői – köztük magyar csapatok 
is – megszállták a Csehszlovák Szocialista Köztársaságot.) A szlovák külügymi-
nisztérium 21-én a látogatás megtiltásáról szóló jegyzéket közölt Magyarországgal 
belső jogi szabályokon kívül a 2004/38-as EK irányelvre, annak keretében a be-
utazási és tartózkodási jog közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból 
való korlátozásának szabályaira hivatkozva. A köztársasági elnök erről épp azelőtt 
értesült, hogy a határhoz ért, s a tiltásnak megfelelően a látogatástól elállt. A kül-
ügyminiszter, majd Magyarország az Európai Bizottság véleményét kérte az uniós 
jog szlovák megsértéséről, illetve javasolta, hogy az nyújtson be kötelezettségsze-
gés megállapítása iránti keresetet a bírósághoz. A bizottság elismerte, hogy a sza-
bad mozgáshoz  való  jog  korlátozásának  az  arányosság  figyelembevételével  kell 
történnie, valamint az említett irányelv 27. cikkének (2) bekezdése szerint az érin-
tett személy személyes magatartásán kell alapulnia, és az értesítésnek is az irány-
elv szerint kell történnie. Későbbi levelében pedig úgy nyilatkozott, hogy az uniós 
polgároknak az EUMSZ 21.  cikke és  a 2004/38  irányelv alapján  jogukban áll  a 
tagállamok területén szabadon mozogni és tartózkodni. Utalt azonban arra, hogy a 

25  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=s%25C3%25B3lyom%2B&-
docid=128561&pageIndex=0&doclang=hu&mode=req&dir=&occ=first&part=1&-
cid=285792#ctx1
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nemzetközi jog alapján a tagállamok fenntartják a jogukat a külföldi államfő terü-
letükre való belépésének ellenőrzésére, függetlenül attól, hogy az érintett államfő 
uniós polgáre, vagy sem. Úgy vélte tehát, hogy az uniós jog ez esetben nem irány-
adó, az érintett államoknak az ilyen jellegű vitákat egymás között, bilaterális mó-
don kell intéznie. A bíróság döntésében azzal érvelt, hogy miután a nemzetközi jogi 
normák  alapján  az  államfő  sajátos  jogállású  személy,  látogatásaira  a  diplomácia 
szabályai irányadók elsősorban, nem az uniós jog, utóbbi nem kötelezi a Szlovák 
Köztársaságot arra, hogy biztosítsa a köztársasági elnök területére való belépését. 
A közrend védelme, ezesetben nemzetközi szempontól, előtérbe került a közösség 
jogával szemben. 

b) Uniós jog és közérdek viszonya
Mielőtt rátérnék az esetjogra, felhívom a figyelmet arra, hogy a közérdek és a köz-
jó nem tekinthető szinonim fogalomnak.26 Szabó Márton úgy differenciál, a közjó 
az, amiről a politikai diskurzusok java szól, annak megállapítása, hogy mely kö-
rülmények, eszközök, cselekedetek azok, melyek a köz javát szolgálják, így, amint 
például a politikai pártok is elszeparálódnak egymástól, a közjó körébe sorolha-
tó dolgok a társadalmat is megosztják, tulajdonképpen ez a megosztottság adja a 
politika létezésének alapját. A  közérdek, vagy sokkal inkább érdek, olyan általá-
nos, objektív, cáfolhatatlan igényeket jelent, melyek magyarázatot kínálnak min-
den társadalmi-politikai jelenségre, és melyek a közös javakhoz kapcsolódnak.  
A közösségi jog alapján a közjót az integrációs célokat (a piaci zavar nélküli, egy-
séges, állam- és vámhatárok nélküli piac, a közös valuta, a lakosság jóléte és a tár-
sadalmi kohézió, a gazdasági prosperitás, a fenntartható fejlődés, a nemzetközi 
politikai és biztonsági tényezővé válás) lefektető alapító szerződések, míg annak 
közérdekként érvényesítését a szupranacionális szervezet végzi.27 A közösségi jog 
tehát létrehozta a rendkívüli jogrendként közösségi érdek fogalmát is. Ettől kü-
lönbözik a nemzeti (tagállami), hosszú idő alatt kialakított és kialakult közérdek, 
mely alapvetően a négy szabadságra (az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a szemé-
lyek szabad mozgására) épül, ezek köré rendeződik. A tagállami közérdek az alapító 
szerződésekben, valamint az azok alapján kiadott másodlagos jogban jelenik meg, 
de a vegyes szerződésekben, csatlakozási dokumentumok átmeneti szabályaiban is 
előfordulhat. Ezek fényében lássunk tehát néhány példát a közérdek felmerülésére a 
bíróság gyakorlatában.

26  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/diszkurziv/ch20.html
27  http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/3B0B60AA-A138-4453-84D0-D297210E5B24/0/

et_2007_01.pdf
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A Rewe-Zentral Ag.-ügy28  alapja  egy német belső  jogi  rendelkezés volt, mely 
meghatározta az importálható szeszes italok alkoholtartalmának minimumát (pél-
dául egy behozott likőr alkoholtartalma minimum 20% kell legyen), ami a keres-
kedelem  szabadságának  mennyiségi  korlátozását  jelentette,  szerződésbe  ütköző 
módon. Németország arra hivatkozott, hogy közérdeknek minősül a hozzászokást 
segítő, függőség kialakulását könnyebben előidéző alacsony alkoholtartalmú sze-
szes italok behozatalának korlátozása, valamint hogy a hazai termelők védelmét is 
szolgálja, hogy a gyengébb minőségű, de olcsóbb  termékek ne hátráltassák azo-
kat a versenyben. A bíróság egyrészt kimondta, hogy a minimális alkoholtartalom 
megállapítása a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal egy tekintet alá 
esik, másrészt, hogy az import korlátozásához nem volt megfelelő a választott kor-
látozó megoldás, hiszen a piacon számtalan hasonló termék volt forgalomban.
A cégek másik államban való megtelepedése és a vállalkozások szabadsága vo-

natkozásában  a  bíróság  alkalmazza  azt  a  gyakorlatot,  hogy  a  szolgáltatást  értel-
mezve minősíti a közérdek fogalmát, erre került sor például a lottózással vagy az 
abortusszal29 kapcsolatban. A bíróság ezen ügyekben megfogalmazta, hogy akkor 
tekinthető egy tevékenység szolgáltatásnak, ha az az adott tagállamban legális, ha 
ugyanis nem az, nem vonatkoznak rá a vállalkozások szabadságáról szóló szerző-
désbeli  szabályok. A „nyomós közérdek”  fogalmával kapcsolatban álljon  itt  egy 
példa, mellyel  a  bíróság  a  szolgáltatások  esetében  is megalkotott  egy  esetjogon 
nyugvó kivételt,  lehetőséget  teremtve arra, hogy nyomós közérdekre (overriding 
reasons of general interest) hivatkozva, esetenként jogszerűen korlátozni lehessen 
a szolgáltatások szabadságát,  feltéve hogy nem diszkriminatív  intézkedésről van 
szó. A Schindler-ügyben30 a bíróság megállapította, hogy a szerencsejátékok szer-
vezése annak céljától függetlenül gazdasági tevékenységnek minősül, így e terület 
az EGKSz. hatálya alá tartozik. Az ügyben kimondta, hogy a lottójátékot illegális-
nak minősítő tagállami szabályozás ugyan akadályozza a tagállamok közötti szol-
gáltatások áramlását, ennek ellenére a csalások megelőzése és egyéb társadalom-
politikai célok indokolják a korlátozó szabályozást. A bíróság tehát vizsgálta, hogy 
alkalmazható-e az EGKSz. (igen, mert gazdasági tevékenység), az EGKSz. mely 
rendelkezései irányadók (szolgáltatás, nem áru), akadályozza-e a szolgáltatás ke-
reskedelmét, végül azt, hogy a rendelkezés megfelel-e a célnak, arányos-e az elérni 
kívánt céllal, és fennáll-e olyan közérdek, mely azt indokolja. A bíróság a csalás és 
bűncselekmények elleni küzdelmet nyomós közérdekké nyilvánította, így a kivétel 
teljesült. Az arányosság elvével kapcsolatos a következő jogeset.

28  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=90055&pageIn-
dex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=302876

29  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ?text=&docid=97311&pageIndex=0&doc-
lang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291653

30  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ?text=&docid=98573&pageIndex=0&doc-
lang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291734
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A szabadságjogok gyakorlását korlátozó, akadályozó tagállami intézkedésekről 
a bíróság Reinhard Gebhard31 ügyében hozott  ítéletében rendelkezett. A felperes 
német ügyvéd, aki olasz feleségével és három gyermekével áttelepedett Olaszor-
szágba, és mintegy tíz évig egy milánói ügyvédi irodában munkatársként, illetve 
partnerként dolgozott. Ezután önálló ügyvédi irodát alapított, amelyet olasz ügy-
védekkel együttműködve vitt. A milánói ügyvédi kamara előtt eljárás indult elle-
ne, mivel nem kamarai tag, és nem volt jogosult az „avvocato” cím használatára. 
Miután a kamara  felfüggesztette a  tevékenységét,  illetve a kamarai  tagság  iránti 
kérelméről nem határozott, az országos ügyvédi kamarához (Consiglio Nazionale 
Forense) fordult, mely az ügyet előterjesztette az Európai Bíróságnál.32 A bíróság 
kimondta,  hogy  ítélkezési  gyakorlatából  az  következik,  hogy azoknak a nemze-
ti rendelkezéseknek, amelyek a Szerződés által biztosított alapvető szabadságok 
gyakorlását akadályozhatják, vagy kevésbé vonzóvá tehetik, négy feltételnek kell 
megfelelniük: alkalmazásuk hátrányos megkülönböztetéstől mentes, a közérdeken 
alapuló kényszerítő indok által igazoltak, alkalmasak az általuk elérni kívánt célok 
megvalósításának biztosítására, és nem lépnek túl az elérni kívánt cél megvalósí-
tásához szükséges mértéken. Az arányosság elvét az Európai Bíróság nyilvánította 
a közösségi jog alapelvévé, és csak az unió megalapításával került be az EKSZ 5. 
cikkébe: „A Közösség nem lépheti  túl az e Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges mértéket.” Az ügy a téma szempontjából azért kiemelt jelentőségű, mert 
az arányosság és szükségesség vizsgálata vált az egyik első bírósági feladattá annak 
megállapításakor, hogy a közérdekre hivatkozásnak van-e alapja. 

2.2.2. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata •
a) Közrend és az EJEB
Mielőtt rátérnék az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatának vizsgálatára, le 
kell szögezni, hogy az EJEB és az Európai Bíróság teljesen más filozófiai háttérrel kö-
zelít a közrend kérdéséhez. Mint láthattuk, az Európai Bíróság a tagállami mozgás-
tér korlátozására még a kényesebb kérdésekben is legitimációt nyújt a közösségi jog 
egységének és elsődlegességének biztosítása végett, az EJEB, jogtörténeti hátterére 
tekintettel is, inkább elkerüli az ilyen döntéseket. Az Emberi Jogok Európai Egyez-
ménye négy helyen utal a közrendre: a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságnál 
(9. cikk), a mozgásszabadságnál (4. Kiegészítő Jegyzőkönyv, 2. cikk) és a külföldiek 
kiutasításának garanciáinál (7. Kiegészítő Jegyzőkönyv, 1. cikk). A közrendi esetjog 
jellemzően ezen szabályok megsértéséből adódik. 

31  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=99599&pageIn-
dex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294013

32  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_EUjog/ch12s03.html
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A gondolat a  lelkiismeret és a vallás szabadságának jogáról szóló rendelkezés 
szerint  (EJEE 9. cikk) „a vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának sza-
badságát csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, 
amelyek egy demokratikus társadalomban a közbiztonság, a közrend, közegészség 
vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében 
szükségesek”. A Serif v. Görögország ügyben muzulmánok egy része a kérelme-
zőt Rhodope muftijának kiáltotta ki, úgy, hogy a kinevezés a nemzeti jogszabályok 
szerint a köztársasági elnök feladata volt. Ennek következtében az érintettet bűnös-
nek mondták ki „ismert vallás” elöljárói tisztségének bitorlása és az e tisztséghez 
járó ruha jogtalan, nyilvános használata miatt. A bűnösségét a fellebbviteli bíróság 
és  a Legfelsőbb Bíróság  is megerősítette. Görögország  társadalmi kényszerre  és 
ahhoz kapcsolódóan a közrend védelmének érdekében történt korlátozásra hivat-
kozott; mivel nem a kérelmező volt az egyetlen személy, aki a helyi muzulmán ki-
sebbség vallási vezetőjének vallotta magát, a beavatkozás az egyezmény 9. cikk 2. 
bekezdése alapján legitim célt szolgált, nevezetesen a közrend védelmét. A bíróság 
végül megállapította, hogy a kérelmezőnek a büntető törvénykönyv 175. és 176. 
cikke alapján való elítélését a „társadalmi kényszer” indokolta volna, nem bizonyo-
sodott be. Ebből kifolyólag a kérelmező vallásának vagy meggyőződésnek mind 
egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben isten-
tisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre  juttatásának  jogát 
megsértették, ami nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban a közrend 
védelme érdekében az egyezmény 9. cikke 2. bekezdése alapján.33

A mozgásszabadságra és a külföldiek kiutasítására vonatkozó szabályoknál az 
egyezmény a közrendről, mint a mozgásszabadság korlátozását és a külföldiek ki-
utasítását legitimáló kivételről rendelkezik. Hosszasan taglalja a közrenddel kap-
csolatos kérdéseket az Európai Közösség Bizottsága és a Németországi Szövetségi 
Köztársaság közötti ügy.34 Amint a bíróság már számos alkalommal megállapította, 
a  büntetőjogi  felelősség megállapításának  ténye  alapján automatikusan, az elkö-
vető személyes magatartása vagy az elkövető által a közrend tekintetében okozott 
veszély figyelembevétele nélkül elrendelt kiutasítás ellentétes a közösségi jog alap-
elveivel, különösen az EK 39. cikk (3) bekezdésével és a 64/221 irányelvvel. A bí-
róság indokolása szerint a kiutasítási intézkedés az uniós polgárok szabadsága gya-
korlásának korlátozásaként a közrendhez kapcsolódó indokok alapján csak abban 
az esetben elfogadható, ha a társadalmi rend bármely jogsértés által megvalósított 
megzavarásán túl a közrend olyan valóságos és kellően súlyos veszélyeztetése áll 
fenn, amely sérti a társadalom valamely alapvető érdekét. A büntetőjogi felelős-
séget megállapító ítélet ezért a kiutasítást csak annyiban igazolhatja, amennyiben 
az azt megalapozó körülmények olyan személyes magatartásra utalnak, amely az 

33  http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/serif-gorogorszag-elleni-ugye-3817897
34  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:62002CC0441
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elbírálás időpontjában is veszélyezteti a közrendet. Hasonló megállapításokkal ta-
lálkozhatunk, mint az Európai Bíróság gyakorlatában láthattuk. 
A  közrend  előzőekben  ismertetett  feltételeivel  kapcsolatos  a  Letellier kontra 

Franciaország ügy.35 A bíróság itt elfogadta, hogy amennyiben valamely bűncse-
lekmény  rendkívüli  súlyosságánál  és  a  közvélemény  várható  reakciójánál  fogva 
fennáll a közrend megzavarásának konkrét és közvetlen veszélye, úgy e veszély 
szolgálhat a szabadságelvonás alapjául, feltéve hogy az adott állam jogrendje ezt 
egyébként előzetes letartóztatási okként szabályozza. Hangsúlyozta azonban, hogy 
ez a megfontolás csak kivételesen és rövid ideig alapozhatja meg a személyi sza-
badság korlátozását. A fenti ügy kérelmezőjét 1985. július 8-án letartóztatták, mivel 
a gyanú szerint felbujtóként és bűnsegédként részt vett a férje megölésében. A bí-
róság ettől függetlenül a konkrét ügyben egyébként nem találta megalapozottnak a 
közrend védelmére való hivatkozást, mert a francia hatóságok a letartóztatás szük-
ségessége melletti érveikben csak a cselekmény súlyosságát vették figyelembe, a 
közrend tényleges veszélyét a kérelmező szabadlábra helyezése folytán nem tudták 
igazolni.36 
Az EJEB nemritkán kerül kapcsolatba büntetőügyekkel a közrend vonatkozásá-

ban. Viszonylag aktuális Garri Kaszparov Oroszországgal szembeni ügye a köz-
rend  fenntartására  tett  intézkedések  terén.37  Kaszparov  orosz  sakkozót  az  orosz 
rendőrség néhány  társával  letartóztatta egy  tüntetésen való  részvétel  során  (mert 
állítólag engedély nélkül akartak tüntetést tartani az elfogás helyén, de például az 
érintettek úgy nyilatkoztak, letartóztatásuk más helyeken történt), megsértve a tisz-
tességes eljáráshoz és a gyülekezés szabadságához fűződő jogaikat. A bíróság az 
orosz államot kártérítés megfizetésére kötelezte. Döntését azzal indokolta, hogy a 
nyolc ember letartóztatása aránytalan intézkedés volt a közrend fenntartása szem-
pontjából,  a  letartóztatást  követő  eljárásban  pedig  nem  kaptak  olyan  védelmet, 
hogy a procedúra tisztességesnek legyen nevezhető, az orosz bíróság a többi között 
például elutasította, hogy a tiltakozók által kért szemtanúkat is meghallgassa, a fel-
lebbezéseket pedig egytől egyig elutasította. 

b) Közérdek és az EJEB
Az EJEB és a közérdek szoros kapcsolata már az egyezmény létrejöttével beigazo-
lódott. Annak érvényesülése ugyanis minden szinten (egyéntől nemzetekig) érdek, 
ezért is alakult a bíróság, melynek ítéletei nemcsak azt a célt szolgálják, hogy el-
döntsék az elé került ügyeket, hanem általánosabban azt is, hogy kibontsák, védjék 

35  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid”:[„001-57678”]}
36  http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_Kezikonyv_ugyvedek_szamara_2014_

web.pdf
37  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„fulltext”:[„kasparov”],”documentcollectionid2”:[„G-

RANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[„001-126541”]}
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és fejlesszék az egyezmény intézményeit, hozzájárulva ezzel az aláírók Részes Ál-
lamként tett kötelezettségvállalásainak ellenőrzéséhez. Az egyezmény rendszerének 
küldetése ezért az, hogy a közérdek alapján a közjó érdekében döntsön el ügyeket, 
ezáltal növelve az emberi jogok védelmének általános szintjét és fejlesztve az embe-
ri jogi joggyakorlatot az Egyezményben Részes Államok közösségében (Konstantin 
Markin kontra Oroszország).38 Maradva az előző témánál, a kényszerintézkedések 
alkalmazása a közérdek körében is felmerült. Így a bíróság esetjogában kidolgozta 
például az előzetes letartóztatás alapelveit, melyek közérdekűnek tekinthetők. Így 
a gyanúsítás vagy vád tárgyává tett bűncselekmény, illetve a kiszabható büntetés 
jelentős súlya önmagában nem alapozza meg a szökés veszélyének megállapítható-
ságát (említett Letellier kontra Franciaország ügy), vagy hogy törekednie kell arra, 
hogy az eljárás a lehető legrövidebb ideig tartson. Például a bűncselekmény elköve-
tésének alapos gyanúja az előzetes letartóztatás fenntartása jogszerűségének condi-
tio sine qua nonja, egy bizonyos idő eltelte után azonban már nem elégséges feltétele 
annak.39 A Labita kontra Olaszország ügyben40 a bíróság megfogalmazta: „A fogva 
tartás fenntartása csak abban az esetben indokolható, ha kimutatható az a valódi 
közérdek, amely az ártatlanság vélelmének elve ellenére is nagyobb súllyal esik a latba, 
mint a személyes szabadság tiszteletben tartásának követelménye.”
Polgári jogi ügyekben hozott bírósági döntés, hogy ugyan általában véve nincs 

akadálya annak, hogy a jogalkotó új, visszaható hatályú rendelkezéseket fogadjon 
el a már létező normák szerinti jogok szabályozására, ezt azonban 6. cikk kizárja 
abban az esetben, ha a jogalkotó azzal a céllal avatkozna be az igazságszolgáltatás-
ba, hogy befolyásolja egy jogvita bírói eldöntését. A téma szempontjából releváns, 
hogy kivételt képeznek ez alól „meggyőző közérdekű okok” (Zielinski és Pradal és 
Gonzalez és mások kontra Franciaország). 
Végül magából a szóból kiindulva állhat itt egy magyar vonatkozású jogeset a 

véleménynyilvánítás szabadságával összefüggő közérdekű adatokhoz való hozzá-
férésről. A Magyar Helsinki Bizottság kontra Magyarország ügy41 jelentősége ab-
ban rejlik, hogy ezen ítéletben ismerte el először a bíróság, hogy az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye védi a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, ezzel 
Strasbourg előtt peresíthetővé téve a közérdekű adatok kiadásának megtagadását 
akkor is, ha a hazai jogszabályok alapján ez nem lenne lehetséges. A Helsinki Bi-
zottság egyébként azért fordult a bírósághoz, mert nem adták ki a szervezet szá-
mára a rendőrség által kirendelt, állam által fizetett védők nevét és ügyeik számát, 
arra való hivatkozással, hogy ez nem nyilvános adat. Az adatok kiadásának meg-

38  http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_HUN.pdf
39  http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_Segedlet_elozetes_letartoztatas_2014.

pdf
40  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„fulltext”:[„\”CASE OF LABITA  v. ITALY\””],”document-

collectionid2”:[„GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[„001-58559”]}
41  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid”:[„001-167828”]}
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tagadása jogszerű cél nélkül korlátozta a Magyar Helsinki Bizottságot a nyilvános 
kontroll gyakorlásában, a közérdekű adatok megismerése nélkül pedig véleményt 
sem lehet formálni a köz ügyeiről, ezért az ilyen eljárás sérti a véleménynyilvánítás 
szabadságát. Az EJEB döntésében végül megállapította, hogy a magyar állam meg-
sértette a Magyar Helsinki Bizottság véleménynyilvánításhoz fűződő jogát.  
3. ÖSSZEGZÉS, ZÁRÓ GONDOLATOK

Dolgozatomban, habár igyekeztem leszűkíteni a közérdek és a közrend fogalmát, 
arra kívántam rávilágítani, hogy nem vagyok egyedül a kérdés nehézségeivel, 
ugyanis e téren időnként még olyan nemzetek feletti, jogtudósok sorát integráló 
szervezetek sem boldogulnak, mint amelyeket bemutattam. Az idő múlásával fo-
lyamatosan változik a javaknak tekintett dolgok köre, az amúgy is teljesen szubjek-
tív individuális érdekek, s rendszeresen megjelennek újak, csakúgy, mint az ezeket 
biztosító, érvényesítő vagy teremtő eszközök, legyenek azok akár a „public policy”, 
akár a „public will”, akár a „public order”, vagy akár a „public interest” részei. Hiába 
stagnál az alapvető jogok köre, az azokat kitöltő tartalom folyamatosan bővül és 
szűkül. Az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága azonban közeledik 
egymáshoz, kiegészíti egymást, és egyre inkább lehetővé teszi, hogy a tagállamok ál-
tal állított falak a közösség javára leomoljanak. Annak megállapítása azonban, hogy 
e jelenségnek milyen hatásai lehetnek a jövőben, már nem áll érdekemben. 



KŐFALVI MARTIN

KÖZÉRDEKŰSÉG A KISAJÁTÍTÁSI PEREK 
GYAKORLATÁBAN

Munkám az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó 
programjai keretében valósult meg.

1. TULAJDONJOG ÉS A KISAJÁTÍTÁS VISZONYA

A  tulajdon szabadság. A  szabadság pedig a liberális jogállam legfőbb jellemzője. 
Másik oldalról a kisajátítás jog leegyszerűsítve közérdekű cél megvalósítása érde-
kében az állam által valamely dolog feletti rendelkezési jog megvonását jelenti an-
nak tulajdonosától. Ebből kiindulva megállapítható, hogy a kisajátítás kialakulása 
olyan társadalmi viszonyokat, illetve jogi szabályozást feltételez, amely elismeri és 
védelmezi a magántulajdont. A kisajátítási jog csak ott lehetséges, ahol az egyéni 
tulajdonjogot elismerik.1 

Ennek megfelelően mind egyetemes, mind nemzeti szinten elismerik a tulajdon-
hoz való jogot. A második világháború lezárása után a polgári Európa megjelenése, 
valamint az emberi jogok elismerésének fontossága mind közrejátszott a tulajdon-
hoz való jog alapjogként való felfogásához. Az 1948. december 10-én elfogadott 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a 17. cikkében kimondja a tulajdonhoz való 
jogot. A nyilatkozat nemcsak egyénileg, hanem az együttesen gyakorolt tulajdonhoz 
való jogot is lefekteti.2 De már jóval korábban, az 1789. augusztus 26-án elfogadott 
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata is akként rendelkezett, hogy a tulajdon az em-
ber sérthetetlen és szent joga, amelytől senki sem fosztható meg, kivéve, ha a közjó 

1  Stassik Ferenc: Magyar kisajátítási jog. Pleitz, Nagybecskerek, 1905. In Dr. Tisza Tibor. 1997, 
3. o.

2  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk.
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alapján a törvény az elvonást kifejezetten lehetővé teszi, és ha az elvonás fejében 
megfelelő kárpótlást biztosítanak.3

Nemzeti szinten hazánkban a legfontosabb forrás az Alaptörvény, amelynek XIII. 
cikke fekteti le e jogosultságot. Tehát a tulajdonhoz való jog, az alkotmányos alapjog 
és azt a magyar állam alkotmányos szinten védi. A tulajdon fokozott védelme érde-
kében Alaptörvényünk kimondja azt is, hogy „tulajdont kisajátítani csak kivételesen 
és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és 
azonnali kártalanítás mellett lehet”. A tulajdonhoz való jog korlátozásának megíté-
lésénél, a többi alapjoghoz hasonlóan, a szükségesség-arányosság tesztből kell ki-
indulni, azaz az alapjog korlátozása akkor alkotmányos, ha azt törvény kimondja, 
vagy ha más alapjog érvényesüléséhez arányosan szükséges. A  tulajdonhoz való 
alapjog jellegzetessége folytán azonban emellett a közérdek fennállását is vizsgálni 
kell. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy „a kisajátítás elrendeléséhez nem elegen-
dő, hogy a tulajdon elvonását törvényben szabályozott közérdekű cél magvalósítása 
indokolja, az Alkotmány közérdekűség fennállása esetén is csak kivételesen teszi 
lehetővé a kisajátítást”.4 Továbbá találhatunk törvényi szabályozást is. Ez a 2007. évi 
CXXIII. törvény a kisajátításról, amely szintén ad egy fogalmi meghatározást, és 
tulajdonképpen ismétli az Alaptörvényt, amikor az első szakaszban lefekteti, hogy 
„kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, az e törvényben 
meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen 
kártalanítás mellett”.5 

Mindkét definícióban és az Alkotmánybíróság határozatában is megtalálhatjuk a 
közérdek kifejezést, amely a kisajátítás jogintézményének kulcsfogalma és egyben a 
jog és politika legmegfoghatatlanabb kérdésköre. Hiszen sehol nem kapunk választ 
arra, hogy mi a közérdek, hogy mitől lesz valami közérdek. A kisajátítási törvény 
ennek kapcsán mindössze közérdekű célokat sorol fel, tehát meghatározza azokat az 
okokat, amelyre hivatkozni lehet. Kisajátítás esetén tehát láthatjuk, hogy a tulajdon-
hoz való jog és valamely közérdekű cél megvalósítása ütközik. 

A kisajátítási törvény az alábbi közérdekű célokat nevesíti:
a)  honvédelem;
b)  nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere;
c)  terület- és településrendezés;
d)  kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, 

egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése;
e)  közlekedési infrastruktúra fejlesztése;
f)  energiatermelés;
g)  energiaellátás;

3  Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 17. cikk.
4  479/B/1993. AB határozat.
5  2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 1. § (1).
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h)  bányászat;
i)  elektronikus hírközlési szolgáltatás;
j)  örökségvédelem;
k)  természetvédelem;
l)  vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás;
m)  fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és 

közérdekű erdőtelepítés;
n)  építésügyi korlátozások felszámolása;
o)  az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlá-

tozó vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrá-
nyok megszüntetése;

p)  környezetvédelem;
q)  sportinfrastruktúra fejlesztése;
r)  az Országgyűlés munkáját segítő hivatali szervezet elhelyezése.6

A  következőkben a törvényben meghatározott közérdekű célok közül a leggyak-
rabban alkalmazottakat emeltem ki, illetve azokat, amelyek kapcsán számos jogal-
kalmazói probléma, kétség merült fel a gyakorlatban. Azzal a megjegyzéssel, hogy 
egyes közérdekű célok elemzése a későbbiekben, konkrét jogesetelemzéssel együtt 
történik. 

I. A törvény a közérdekű céloknál részletesen meghatározza azokat a további fel-
tételeket is, melyek fennállása szükséges a kisajátításhoz. A  c) pontban megjelölt 
terület- és településrendezés céljából akkor lehet helye kisajátításnak, ha a kisajátítási 
kérelemben megjelölt építmény, fejlesztési cél a területrendezési tervben vagy a he-
lyi építési szabályzatban szerepel. Az e) pontban megjelölt közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése keretében közút, vasút, repülőtér, híd, alagút, hajózási létesítmény létesí-
tése, fejlesztése céljából, ha 

a)  gyorsforgalmi közúthálózatnak jogszabállyal megállapított nyomvonalon 
való megépítése vagy országos közút építése érdekében szükséges, 

b)  a felszíni vagy felszín alatti vasút létesítési joga alapján történő igénybevé-
tel (létesítés, üzemeltetés) a létesítési joggal terhelt ingatlan rendeltetésszerű 
használatát megszünteti, vagy jelentős mértékben akadályozza, 

c)  a nyilvános repülőtér a településrendezési tervben, valamint a helyi építési 
szabályzatban szerepel, és a megvalósítás más ingatlanokon műszaki, vala-
mint az építés engedélyezését meghatározó más szempont miatt nem lehetsé-
ges, vagy a megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, 

6  2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 2. §.
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d)  híd vagy alagút építése, fejlesztése érdekében, amennyiben arra – országos 
közút építése, fenntartása, fejlesztése, üzemeltetése érdekében – közlekedés-
biztonsági vagy közlekedéspolitikai szempontok alapján kerül sor,

e)  közforgalmú kikötő, úszóműves kikötőhely, komp- és révátkelőhely, valamint 
más hajózási létesítmény, továbbá a vízi közlekedés irányítására és a hajóút 
kitűzésére szolgáló jelek elhelyezése a parti ingatlan rendeltetésszerű haszná-
latát megszünteti, vagy jelentős mértékben akadályozza.7

II. A Ktv. külön rendelkezik az energiatermelésről és az energiaellátásról, mint a kisa-
játítás alapjául szolgáló közérdekű célokról. Energiatermelés céljából sajátítható ki 
az ingatlan négy esetben: ha az ingatlan 50 MW vagy annál nagyobb teljesítményű 
erőmű építéséhez vagy bővítéséhez szükséges, továbbá abban az esetben, ha az ingat-
lan 50 MW vagy annál nagyobb teljesítményű távhőtermelő létesítmény elhelyezé-
séhez szükséges. Harmadik lehetőség, amit a jogszabály e körben felvet, hogy ha az 
ingatlan nukleáris létesítmény, radioaktív hulladéktároló építéséhez vagy bővítéséhez 
szükséges. Végül pedig kisajátítani ingatlant akkor lehet, ha a biztonsági övezetben 
elrendelt tilalom vagy korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti, 
vagy jelentős mértékben akadályozza, továbbá ha atomenergia alkalmazását szolgáló, 
a biztonsági övezetben telepítendő létesítmény biztonságos használata ezt szükségessé 
teszi. Az energiaellátás céljából történő kisajátítás feltételeit is meghatározza a Ktv., 
főként a nyújtott szolgáltatás fajtájától függően. Lehetséges ingatlan kisajátítása akkor, 
ha a villamos energiáról szóló törvény szerinti közcélú hálózat építése céljából a ve-
zetékjogot – az ingatlan használatának lényeges akadályozása, illetve megszüntetése 
miatt – a hatóság nem engedélyezte. Továbbá még ebben a körben említhető az az 
eshetőség is, amikor a villamos energiáról szóló törvény szerinti közcélú hálózathoz 
tartozó, nem tartószerkezeten elhelyezett, külön jogszabályban meghatározott átala-
kító és kapcsoló berendezés építése céljából közérdekű használati jog alapításában az 
ingatlan tulajdonosa és az engedélyes között nem jött létre megállapodás, vagy a hasz-
nálati jogot – az ingatlan használatának lényeges akadályozása, illetve megszüntetése 
miatt – a hatóság nem engedélyezte. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 
és a Ktv. alapján megállapítható, hogy adott ingatlan kisajátítására akkor is sor kerül-
het, ha a földgáz-elosztóvezetékek tartozékai és alkatrészei, valamint propánbután-
gáz-tartály, illetve konténer elhelyezése és üzemeltetése céljából használati jog alapí-
tásában a tulajdonos és az engedélyes, valamint a vezeték tulajdonosa között nem jött 
létre megállapodás, illetve – az ingatlan használatának jelentős akadályozása, valamint 
megszüntetése miatt – a használati jogot a hatóság nem engedélyezte.8 Végül pedig 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a kisajátítási törvénnyel össz-

7  http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/b9/20000/Kisaj%C3%A1t%C3%AD-
t%C3%A1s.pdf (2016. 10. 12.)

8  Bialkó Anita: Kisajátítás a közigazgatásban. Szakdolgozat, Miskolc, 2014, 30. o.
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hangban lehetőséget ad ingatlan kisajátítására akkor, ha idegen ingatlanra szolgáltatói 
távhőközpont létesítése céljából van szükség, és az engedélyes, valamint az ingatlan 
tulajdonosa között a használati jog alapításában nem jött létre megállapodás, továbbá 
az illetékes építésügyi hatóság az ingatlan rendeltetésszerű használatának megszűnése 
vagy jelentős mértékű akadályozása miatt a használati jogot nem engedélyezte. To-
vábbá abban az esetben is kisajátításnak van helye, ha a távhővezeték-hálózat, illetve 
annak részét képző vezeték építése és üzemeltetése céljából vezetékjogi eljárásban az 
ingatlan tulajdonosa és az engedélyes között nem jött létre egyezség, illetve a vezeték-
jogot az ingatlan használatának jelentős akadályozás vagy megszűnése miatt az illeté-
kes hatóság nem engedélyezte.9

III. Új közérdekű célként került bele a Kstv.-be a 2. § n)–o) pontjaiban szereplő épí-
tésügyi korlátozások felszámolása, illetőleg közérdekű használati jogok, szolgalmak 
miatti hátrányok megszüntetése. Ezen közérdekű célok – melyekre hivatkozva az 
ingatlan tulajdonosa kérhet „saját maga ellen” kisajátítást – nem új keletűek, azokat 
a Bt., valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXX-
VIII. törvény, illetőleg egyéb ágazati jogszabályok már korábban is tartalmazták.

IV. A kulturális örökségvédelem a kisajátítás célja, ha védetté nyilvánított régészeti 
lelőhely vagy műemlék örökségvédelmi érdekei másként nem biztosíthatóak. Eb-
ben a körben a jogszabály három konkrét eshetőséget határoz meg: ha az érintett 
ingatlan tulajdonosa olyan magatartást folytat, amely kisajátítás hiányában a védetté 
nyilvánított régészeti lelőhely vagy a műemlék megsemmisülését eredményezi, vagy 
kisajátításnak van helye akkor is, ha a védetté nyilvánított régészeti lelőhely vagy 
műemlék feltárása, védőövezetének kialakítása, megközelítése másként nem lehet-
séges. Végül pedig abban az esetben is lehet ingatlan kisajátítását kezdeményezni 
kulturális örökségvédelmi szempont tekintetében, ha az ilyen régészeti lelőhely vagy 
műemlék korábban összefüggő történeti együttes része volt, és az eredeti egységbe 
való visszahelyezése és együttes használata örökségvédelmi szempontból indokolt.10

V. A kisajátítási törvény szerint akkor van helye bányászati célzatból ingatlan kisajátí-
tásának, ha egyrészt a bányászati létesítmények elhelyezése céljából szolgalom alapítá-
sát – az ingatlan rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű akadályozása, illetve 
megszüntetése miatt – a hatóság nem engedélyezte. Továbbá akkor, ha a bányászati 
tevékenység az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti. Végül pedig a bá-
nyászati tevékenység körében akkor van lehetőség kisajátításra a jogszabály szerint, 
ha szén-hidrogén szállítóvezetékek, valamint ezek tartozékai és alkotórészei elhelye-
zése és üzemeltetése céljából szolgalmi jog alapításában a tulajdonos és az engedélyes, 

9  Kolbenheyer Zsuzsanna: A kisajátítás új szabályai. Cégvezetés XVI. 2008/2. 93. o.
10  Bialkó Anita: Kisajátítás a közigazgatásban. Szakdolgozat, Miskolc, 2014, 33. o. 
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illetve a vezeték tulajdonosa között nem jött létre megállapodás, valamint – az in-
gatlan használatának jelentős akadályozása, illetve megszüntetése miatt – a szolgalmi 
jogot az illetékes hatóság nem engedélyezte. A jogszabály a bányászati célból történő 
kisajátítást is engedélyhez köti, mégpedig a bányafelügyelet szakvéleménye szükséges 
hozzá. A bányászati tevékenységhez kapcsolódóan az alapfogalmakat és további rész-
letszabályokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény ismerteti. A bányászat 
mint közérdekű cél kapcsán a jogszabályban foglaltakon túlmenően szólnom kell a 
gyakorlatban való alkalmazhatóságának, illetve értelmezési problémáinak kérdéseiről 
is. Elsősorban lényeges a bányászati cél megvalósítása tekintetében, hogy ki jelenik 
meg kisajátítást kérőként, mivel a közérdekű céloknál többnyire az állam vagy az ön-
kormányzat valamely szerve, vagy a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok. Azon-
ban a bányászati közérdekű cél esetében ingatlan tulajdonjogának kisajátítását kérő-
ként a bányavállalkozó jelenik meg, aki a bányászati tevékenységet rendszerint üzleti 
haszonszerzés céljából végzi. Sok esetben emiatt megkérdőjelezik a bányászati cél kö-
zérdekűségének mivoltát, annak ellenére, hogy az 1/2004. (II. 12) alkotmánybírósági 
határozat egyértelműen kimondta, hogy a föld méhe kincseinek felszínre hozatala és 
hasznosítása közérdek. Továbbá jogalkalmazói körben felvetődik még egy problémás 
kérdés a bányászati cél kapcsán. Ez abból indul, ki, hogy az előzőekben említett bányá-
szatról szóló törvény azt mondja ki, hogy a bányavállalkozó nem szerzi meg a bányá-
szati cél megvalósításához kisajátított ingatlan tulajdonjogát, csak átmenetileg, a meg-
valósítás időtartamára áll fent az ingyenes használati joga. Ezzel kapcsolatban pedig 
az a kérdés merül fel, hogy a Magyar Államnak, aki a kisajátított ingatlan tulajdonosa 
lesz a bányászati tevékenység befejezését követően, hozzájárulást kell-e adnia a kisajá-
tításhoz, illetőleg hogy részt kell-e egyáltalán vennie az erre irányuló eljárásban. A vá-
lasz erre a jogi szabályozás alapján az, hogy nem szükséges sem a hozzájárulása, sem 
pedig a részvétele a Magyar Államnak, hiszen ezt sem a kisajátítási törvény, sem pedig 
a bányászati törvény nem követeli meg. Ezzel szemben azonban egyes jogalkalmazói 
álláspont szerint a kisajátítási kérelem benyújtásához ilyen esetben elengedhetetlen az 
állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet hozzájárulása.11

VI. A Ktv. szerint a természetvédelem céljából történik a kisajátítás, ha a tulajdonos 
a védett természeti területen, a védelem céljával oly mértékig összeegyeztethetetlen 
tevékenységet folytat, amely a kisajátítás hiányában az adott védett természeti terület 
elpusztulásához vezethet, valamint abban az esetben, ha ezen védett természeti terü-
letek kezeléséért felelős szerv a védett természeti területek védettségi szintjének hely-
reállítása érdekében külön törvény rendelkezései szerint a kisajátítást kezdeményezi. 
Azonban az is előfordul, hogy védett természeti területre irányul a kisajátítás, de nem 
természetvédelmi célból, ebben az esetben szükséges a természetvédelmi hatóság elő-
zetes hozzájárulása.12

11  Bialkó Anita: Kisajátítás a közigazgatásban. Szakdolgozat, Miskolc, 2014, 32‒33. o.
12  2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 4. § (1) j) pontja.
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VII. A kulturális örökségvédelem a kisajátítás célja, ha védetté nyilvánított régészeti 
lelőhely vagy műemlék örökségvédelmi érdekei másként nem biztosíthatóak. Eb-
ben a körben a jogszabály három konkrét eshetőséget határoz meg: ha az érintett 
ingatlan tulajdonosa olyan magatartást folytat, amely kisajátítás hiányában a védetté 
nyilvánított régészeti lelőhely vagy a műemlék megsemmisülését eredményezi, vagy 
kisajátításnak van helye akkor is, ha a védetté nyilvánított régészeti lelőhely vagy 
műemlék feltárása, védőövezetének kialakítása, megközelítése másként nem lehet-
séges. Végül pedig abban az esetben is lehet ingatlan kisajátítását kezdeményezni 
kulturális örökségvédelmi szempont tekintetében, ha az ilyen régészeti lelőhely vagy 
műemlék korábban összefüggő történeti együttes része volt, és az eredeti egységbe 
való visszahelyezése és együttes használata örökségvédelmi szempontból indokolt.13 
A kisajátítási törvény 7. §-ában azt is meghatározza, hogy a védetté nyilvánított ré-
gészeti lelőhely, illetve műemlék kisajátításához a kulturális örökségvédelem céljára 
történő kisajátítás kivételével a kulturális örökségvédelmi hatóság előzetes hozzájá-
rulása szükséges. 

A KISAJÁTÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN

Kisajátítással kapcsolatos közigazgatási eljárásban kisajátítást kérő lehet az állam, 
illetve a helyi önkormányzat, valamint az államon és a helyi önkormányzaton kívüli 
harmadik személy, ha a meghatározott közérdekű célt megvalósító tevékenységet lát 
el, vagy akit törvény az állam javára, saját nevében, kisajátítást kérőként való eljá-
rásra kötelez.14 A kisajátítást kérő személy azt mutatja, hogy a kisajátítás egy közjogi 
eszköz, mivel az kizárólag az államhoz vagy helyi önkormányzathoz mint közjogi 
intézményekhez kötődik. Másrészt a kisajátítás kétségtelenül polgári jogi fogalom, 
mivel az a tulajdonszerzés eredeti módja. 

A kisajátítás jogintézményi létének indoka, hogy a közérdekű célok megvalósí-
tásához elengedhetetlenül szükséges ingatlanok megszerzése. Ebben az esetben a 
közérdek, valamint a tulajdonosi jog, a tulajdonosi érdek ütközik. A közérdek szük-
ségleteinek kielégítése azonban elsőbbséget kap, és felülírja a tulajdoni sérthetetlen 
autonómiát. Azonban a kisajátításra csak a már említett szigorú feltételek meglé-
tekor van lehetőség. Már a szabályozás kialakítása is szigorú feltételekhez kötött, 
hiszen a kisajátítás akkor felel meg, ha annak áttekinthető és érthető szabályozá-
sa megfelel az Alaptörvény, illetve az Emberi Jogi Egyezménye követelményeinek. 
Ezen követelményeknek akkor lehet megfelelni, hogy ha a kisajátítás folytán a tulaj-
donát elvesztő fél olyan helyzetbe jut, mintha tulajdonát el sem veszítette volna. Ez 
az eredmény csak azonnali, feltétlen és teljes kártalanítással, azaz pénzben nyújtott 

13  2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 4. § (1) i) pontja. 
14  2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 1. § (2).
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kompenzációval érhető el.15 Továbbá a jogintézmény magánjogi formáját erősíti és 
egy fontos elméleti kérdést is felvet az, hogy a kisajátítást alapvetően olyan jogintéz-
ményként érdemes megközelíteni, ami az érintett ingatlanon fennálló tulajdonjog-
viszonyban alanycserét eredményez. Azonban vannak olyan felfogások is, amelyek 
tulajdoni korlátként fogják fel. Ezek alapján felmerülhet a kérdés, hogy a kisajátítást 
a tulajdonjog elvesztésének esetei között nevesítsük, vagy továbbra is szerzésmód-
ként. Mindkettő megközelítés igaz lehet. A  kisajátítás egyrészt „tulajdonvesztést” 
jelent a korábbi tulajdonosnál, mivel tőle állami kényszerrel elvonják az ingatlanon 
korábban fennállt tulajdonjogát. Másrészt viszont a kisajátítással új tulajdonjog is 
keletkezik a dolgon, azaz a dolognak új tulajdonosa lesz.16 Mindezek alapján a ki-
sajátítást egy kétarcú jogintézményként foghatjuk fel, annak közjogi és magánjogi 
elemei is vannak, és mindkét jogterületből táplálkozik.

2. A KÖZÉRDEKŰSÉG VIZSGÁLATA A KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁSBAN

A tulajdonjog korlátozásának legérzékenyebb területe a kisajátítás, amelyet Petrik 
Ferenc gondolata tökéletesen alátámaszt: „A földre vonatkozó tulajdonjog sajátos 
valami, többé-kevésbé mindig eltér a tulajdonjog általános szabályaitól. Ennek egy-
szerű az oka. A föld az ember legalapvetőbb életfeltételét jelenti, amelyen élelmét 
megtermeli, házát elhelyezi, s méhének kincseit bányássza. Ilyen mérhetetlen je-
lentősége mellett a föld a tulajdon tárgyai közül talán az egyetlen, amely nem több-
szörözhető, nem szaporítható, elő nem állítható. Területe adott, s az osztó egyre 
nagyobb lesz, az eredmény egyre kisebb. Az a földterület, amelyen a föld egy-egy 
lakosának el kell férnie, egyre kisebbre zsugorodik.”17 

Mielőtt rátérnék a konkrét bírósági joggyakorlat elemzésére, érdemes áttekinteni, 
hogyan zajlik le egy ilyen eljárás. Kezdő lépésként a kisajátításra jogosult polgá-
ri jogi alanyként lép fel. Tehát nem él egyből a törvény adta lehetőségével, hanem 
az adott ingatlan tekintetében ajánlatot tesz, és azt ingatlant adásvételi szerződés 
útján próbálja megszerezni. Ennek teljesüléséhez kell az ingatlantulajdonos akara-
ta is, hiszen a szerződés a felek konszenzusával jön érvényesen létre. De itt jön a 
kisajátítás jogintézményének lényegessége, a közérdekű cél megvalósítása felülír-
ja a tulajdonos esetleges nem válaszát, és a kisajátításra jogosult – mondhatni az 
addig egyenlők között az első helyre lépve – él a törvény adta jogával, a kisajátí-
tási hatósághoz fordul, és egy közigazgatási eljárással megszerzi az ingatlan teher-

15  Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal. 
Complex Kiadó, Budapest, 2012, 296–297. o.

16  http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2_2014/a_kisajatitas_helye_uj_maganjo-
gi_kodexunkben/ (2016. 10. 12.)

17  Petrik Ferenc: Perben a joggal. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978.
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mentes tulajdonjogát, mindezt közérdekből és persze méltányos kártérítés mellett. 
Az ily módon tulajdonjogától megfosztott személy két dolgot tehet: vagy minél több 
pénzt szeretne kapni az ingatlanáért, amellyel lényegében a kisajátítást nem vitat-
ja, de a kártalanítás összegét kevesli, és megtámadja a közigazgatási határozatnak 
a kártalanítással érintett részét, vagy továbbra is ragaszkodik a tulajdonához, és a 
kisajátítás jogosságát annak jogalapját vitatja. Utóbbi az esetben pedig csak abból 
az okból nyújthat be jogorvoslatot, ha a kisajátítás közérdekű céljával nem ért egyet. 
Mondanom sem kell, utóbbi esetek elfordulásának száma csekély.

Minden esetben, ha a közigazgatási hatóság határozatával nem értenek egyet, an-
nak felülvizsgálata bírói útra tartozik. A  következőben olyan bírósági jogeseteket 
próbálok feldolgozni, amelyek kifejezett a kisajátítás közérdekűségét vizsgálják. 

3. JOGESETELEMZÉS A KISAJÁTÍTÁSI PEREK KÖRÉBŐL 

A  kisajátítás jogalapjával összefüggésben ugyan a tapasztalatok szerint kevesebb 
jogvita indul, azonban annak elemzése mindenképpen szükséges, hogy a bírói gya-
korlat miként értékeli a közérdekű cél fennállását, különös tekintettel arra, hogy 
egyes kisajátítási célok esetében nem közcélú gazdasági érdekek is előtérbe kerül-
hetnek. E vonatkozásban vizsgálni kell azt is, hogy a bírói gyakorlat az egyes kisajá-
títási célokat milyen módon értékeli, és a közérdekűség egyes elemei közül melyek-
nek milyen jelentőséget tulajdonít. A közérdekűséghez szorosan kapcsolódó kérdés 
a kisajátítás célszerűsége és ezen belül az, hogy a kisajátítással érintett ingatlanon 
kell-e megvalósítani a kisajátítási célt.18

Az esetek túlnyomó részében, mint fentebb mondottam, a kisajátítás jogalapját 
nem tették vitássá, azaz elismerték az ingatlan tulajdoni viszonyaiba való állami be-
avatkozás szükségességét, indokoltságát. Ezen állításom alapját támassza alá a Kú-
ria Joggyakorlat-elemző Csoportja által kiadott tanulmányban szereplő statisztika. 
A jogalapot csupán a tanulmány által vizsgált időszakot tekintve – amely 264 kisajá-
títási pert jelent – 32 esetben vitatták. Ezek az ügyek a közérdekű cél szempontjából 
a következők szerint oszlik meg:

– közlekedési infrastruktúra fejlesztése: 12 db
– terület- és településrendezés: 7 db
– építésügyi korlátozások felszámolása és az ingatlant terhelő, az ingatlan ren-

deltetésszerű használatát jelentősen korlátozó vagy megszüntető, közérdekű 
használati jogok, szolgalmak miatti hátrányos megszüntetése: 5 db

18  Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véle-
ménye: A kisajátítási perek gyakorlata. 2015, 6. o.
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– bányászat: 3 db
– vízgazdálkodás: 1 db.19

I. jogeset: Fejér Megyei Bíróság 22566/2010. számú per

Ezen eljárás keretében korábban a közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából 
adott helyt a kisajátítási kérelemnek a közigazgatási hatóság. A felperes érdemben 
vitatta a közérdekűség jogalapját, azzal az indokkal, hogy a kisajátítani kívánt ingat-
lanrész közlekedési, közlekedésbiztonsági célokat szolgáló vízelvezető árok lenne. 
A kisajátítást kérő kérelmét azzal indokolta, hogy a kisajátításra azért van szükség, 
mert az országos közút hivatkozott szakasza végleges forgalomba helyezési engedé-
lye megadását a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kisajátítani kért ingatlanrész jogi 
helyzetének rendezéséhez kötötte. A felperes a következőképpen indokolt: Kereseti 
kérelmében kérte új eljárás lefolytatása nélkül a határozat hatályon kívül helyezését. 
Indokolásul előadta, hogy a határozat törvény- és alkotmányos alapjogot sértő, meg-
alapozatlan döntés, mind a jogalap, mind a kártalanítási összeg vonatkozásában. 
Véleménye szerint a határozat valótlan tényálláson, a közérdekű cél helytelen megje-
lölésen, sőt jogosulatlanul benyújtott kérelmen alapul, mert már megvalósított mű-
tárgyat a kisajátítás céljaként megjelölni nem lehet. Véleménye szerint ugyanakkor 
a létrehozott műtárgy sem közlekedési/közlekedésbiztonsági célokat szolgál. Továb-
bá, a kisajátítani kért területen engedély nélkül ráépítéssel létesült 1993–1995-ben a 
jelenleg vízelvezető ároknak nevezett műtárgy, amelynek a közúttal kapcsolatosan 
semmilyen funkciója nincsen.

A bíróság ítéletében a felperes keresetét elutasította az alábbi indokkal: a bíróság 
tényként állapítja meg, hogy a kisajátítás közérdekből történt. Az érintett ingatlan 
egy olyan városban fekszik, amely 20 000 lakosú település, és szinte már egybeépült 
a környező településekkel, valamint egy olyan főút pontján fekszik, amely egy nagy-
város felé vezet, továbbá más szintén forgalmas főutakhoz csatlakozik. „A jó elhe-
lyezkedésnek és megközelíthetőségnek köszönhetően térségben több multinacioná-
lis cég is megtelepedett a környezetű ipari parkokban. A megnövekedett forgalom 
miatt tehermentesítő elkerülő utak épültek új csomópontokkal. A perbeli ingatlan is 
egy ilyen csomópontban található. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy ezen mű-
tárgy mikor épült, mikor valósult meg, amennyiben a közút használatbavételi enge-
délyének kiadásához – mely egyébként a közút része – elengedhetetlenül szükséges, 
és a közút a használatbavételi engedély megadásáig is ezen műtárggyal működött, 
elengedhetetlen volt a kisajátítás lefolytatása.”20

19  Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véle-
ménye: A kisajátítási perek gyakorlata. 2015, 24–25. o. 

20  Fejér Megyei Bíróság 22566/2010. számú per.
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A bíróság tehát ítéletében, egy ilyen fejlődő település tekintetében, a további, fo-
kozatos fejlődés érdekében közérdeknek tartotta – véleményem szerint jogosan – a 
kisajátítás jogalapját, ezzel pedig a közlekedési hálózat fejlesztését előbbre valónak 
tartotta a felperes magánérdekénél, mivel annak fejlődése a köz, a társadalom javát 
szolgálja. 

II. jogeset: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Közbenső Ítélet – 2006

Az alábbi eljárásban, a felperes keresetlevelében mind a kártalanítás összegszerűsé-
gét, mind pedig a kisajátítás jogalapját vitatta. A bíróság az utóbbi kérdésben köz-
benső ítéletében foglalt állást. A tényállást tekintve: 2004-ben az alperes kérelmezte 
az adott ingatlan kisajátítását autópálya-építés céljából a Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal Vezetőjénél. A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság az alperes határo-
zatát helyezze hatályon kívül – tekintettel arra, hogy az mind a jogalap, mind az ösz-
szegszerűség vonatkozásában, illetve eljárási szabálysértés miatt is jogszabálysértő 
–, és kötelezze az I. r. alperest új eljárás lefolytatására.  Az alperesi indokolás szerint a 
perbeli ingatlan kisajátítása az 1976. évi 24. tvr. (Ktvr.) 4. §-ában felsorolt közérdekű 
célnak minősül, illetve az Aptv. 7. § (2) bekezdése értelmében, és a (3) bekezdés 
szerint a kisajátítás célja – kiemelt állami érdekről lévén szó – ipso iure közérdekű. 
Mint látható, a kisajátítás még a korábbi kisajátítási törvény alapján zajlott, amely 
mára hatálytalan, de ez a kisajátítás jogszerűségének és a közérdekűség vizsgálata 
tekintetében lényegében most irreleváns. A bíróság meggyőződése, miszerint jelen 
ügyben nem vitatható, hogy a kisajátítás jogalapja fennáll [Aptv. 7. § (3) bekezdés]. 
Az autópálya-építés a fentiekben megfelelően jogszabályban rögzített, és részletesen 
szabályozott, kiemelt jelentőségű állami cél, és társadalmi, nemzetgazdasági érdek. 
A perbeli kisajátítási határozat jogalapja emiatt csak akkor lehet kétséges – eltekint-
ve az összegszerűségi kérdésektől a felperesi kereset akkor lehet alapos –, ha a ha-
tóság olyan súlyos jogszabálysértést követett el eljárása során, ami az ügy érdemére 
is kihat.21

A bíróság ítéletéből kitűnik, hogy jelen esetben a közérdekűség okát a kiemelt 
jelentőségű állami cél és társadalmi, nemzetgazdasági érdek fogalmával magyaráz-
za. Tény, hogy a nemzetgazdasági érdek az közérdek. De mit is jelent a nemzet-
gazdasági érdek, mit találunk ezen kifejezés mögött? Úgy gondolom, ez megér egy 
kisebb kitekintést a témánkon kívülre. Hiszen a  közelmúlt egyes politikai történései 
kapcsán is többször találkoztunk ezzel a kifejezéssel, és észrevehetjük, hogy ezen 
fogalmat is leginkább egy adott cselekmény, intézkedés alátámasztására használják. 

Az ún. nemzeti letelepedési engedélyek létét és annak kiadását is e fogalommal 
próbálják megvédeni, hiszen a törvényben az alábbi szöveget találjuk: „Magyaror-

21  Komárom-Esztergom Megyei Bíróság határozat_9355 Közbenső Ítélet.
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szágon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik 
országbeli állampolgár kaphat, akinek beutazásához és tartózkodásához magyar-
országi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik, valamint a har-
madik országbeli állampolgár házastársa, vagy eltartott leszármazója, vagy eltartott 
szülője.” Nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha 

– a harmadik országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő, vagy a többsé-
gi tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 300 000 euró össznévérték-
ben rendelkezik jogszabály által meghatározott vállalkozás által kibocsátott, 
legalább ötéves futamidejű értékpapírral, és

– a jogszabály által meghatározott vállalkozás által kiadott okirattal, melyben a 
vállalkozás igazolja, hogy a kérelmező tartózkodási engedélye kiadásától szá-
mított 45 napon belül a kérelmező befizetéséből lejegyzi az államkötvényt, 
legalább 300 000 euró össznévértékben.22

A nemzeti letelepedési engedély léte is közérdeknek tekintendő, ha ezt a konkrét 
sémát vesszük alapul: a kisajátítás jogalapja nem vitatható, ha nemzetgazdasági ér-
dekről van szó, mivel az közérdek. Így a nemzetgazdasági érdekből kiadott nemzeti 
letelepedési engedély is közérdekű célt szolgál. Ez lényegében egy elfogadható ma-
gyarázat és érthető nemzetgazdasági érdek. Azonban találhatunk olyan eseteket is, 
amikor ezen kifejezést olyan esetekre aggasszák rá, ahol megkérdőjelezhető annak 
jogossága vagy inkább az azzal egy napon történő említés. A nemzetgazdasági mi-
niszter kifejtette, az autóbuszgyártás fellendítése nemzetgazdasági érdek, szükség 
van rá a növekedési lendület megtartásához és az iparpolitika folytatásához, ami 
megteremti a hosszú távú növekedés feltételeit. Továbbá ehhez kapcsolódóan a ma-
gyar buszok beszerzése is nemzetgazdasági érdek is, hiszen a kedvezőbb alkatrészá-
rak mellett százötven csuklós busz gyártása közvetlenül 250-300, míg közvetetten 
több mint ezerhatszáz embernek adna munkát, idézi a Magyar Hírlap keddi száma 
Mészáros Csabát az Evopro-csoport elnök-tulajdonosát.23

Szinten a fogalommal kapcsolatban találhatunk egy másik, érdekes megköze-
lítést. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „Magyarországnak 
nemzetgazdasági érdeke, hogy a Forma-1-es világbajnoki sorozat mezőnye minden 
évben ellátogasson a Hungaroringre”. Ezzel magyarázta azt a tényt, hogy a 2017. 
évi költségvetésben ötmilliárd forintot különítettek el a pálya felújítására. Tehát a 
felújítás szintén közérdekből történik. Indokolása szerint annak érdekében, hogy 
az autóipari beruházásokért folytatott globális versenyben Magyarország meg tudja 

22  Bevándorlásügyi és Menekültügyi Hatóság honlapja: http://www.bmbah.hu/index.php?op-
tion=com_k2&view=item&layout=item&id=436&Itemid=1181&lang=hu#nemzetgazdasgi_
rdekbl_kiadott_nemzeti_letelepedsi_engedly 

23  http://24.hu/fn/gazdasag/2016/05/10/tessek-itt-egy-uj-nemzetgazdasagi-erdek-ma-
gyar-buszok-beszerzese/ (2016. 12. 18.) 
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tartani a pozícióját, szükség van az ország autóipari presztízsének folyamatos növe-
lésére. Ezt pedig leginkább a Forma-1-en keresztül lehet megteremteni, a Magyar 
Nagydíjak alkalmával ugyanis „a világ legnagyobb autógyárai össze tudják itt mérni 
azt, hogy az ipari és mérnöki fejlesztéseikkel hol tartanak”. 24

Láthatjuk tehát, hogy a nemzetgazdasági érdek fogalmának tartalma nagyon vál-
tozatos. Jogosnak tartom a vizsgált jogesetben a nemzetgazdasági érdek fogalmának 
használatát, és a letelepedési engedély kiadásánál is elfogadható, azonban az azok 
után említett két esetben már úgy érzem, hogy a fogalmat használók nagyon tág-
ra szabják az elv határait, és ez egy rossz irány véleményem szerint. Mivel lassan 
ott fogunk tartani, hogy gumifogalomnak lehet tekinteni, mivel arra mindent rá-
aggatnak. Úgy gondolom, mind a közérdeknek, mind jelen esetben a nemzetgazda-
sági érdeknek komoly, magas presztízsű fogalomnak kellene lennie. A jogrendszer 
csúcsán álló eszmék a jogállamiság, az alkotmányosság, a hatalmi ágak elválasztása 
vagy az egyes büntetőjogi vagy polgári jogi alapelvek mind meghatározó tartalmú 
fogalmak. A közérdeknek méltó helye lenne az említett „társaságban”, de ha nem 
is közvetlenül a hierarchia csúcsán kell helyet foglalnia, akkor közvetlenül az után. 
Ezért tartom rossz iránynak a jelenlegi helyzetet, mivel a fogalmak határait nagyon 
tágra szabják, elsősorban a politikával összefüggő tevékenységet folytató személyek. 
Ezzel pedig pont a kifejezés értéke és fontossága veszik el és válik a már említett 
gumifogalommá.

III. jogeset: Veszprém Megyei Bíróság 21.226/2005. számú per

A következő eljárásban a honvédelem mint közérdekű cél jelent meg. Felperes kizá-
rólagos tulajdonosa egy 1 ha 8717 m2 területű szántó, legelő, saját használatú út mű-
velési ágú ingatlannak. Az ingatlan közeli szomszédságában található bázisrepülőté-
ren a NATO biztonsági beruházási program keretében korszerűsítési munkálatokat 
végeznek, többek között a repülőtér megvilágítási rendszerét felújítják, amely beru-
házás érintette a repülőtér közelében lévő magántulajdonban lévő földterületeket 
is, a felperes tulajdonában lévő ingatlant is. A közigazgatási eljárás az ingatlan egy 
részének kisajátítására irányult, azonban a felperes álláspontja szerint a kisajátítás 
célja csak az egész, mintegy 2,7 hektáros terület kisajátításával érhető el, mivel a re-
pülőtér működése során a felperesi ingatlan rendeltetésszerű, zavartalan használata 
nincs biztosítva. Az alperes indokolása szerint a kisajátításról szóló 1976. évi 24. sz. 
tvr. 4. § (1) bek. e) pontja szerint a honvédelem közérdekű célnak minősül, melyre 
figyelemmel történt a kisajátítás. A bíróság ítéletében egyértelműen megállapította, 
hogy a felperes keresete a jogalap vitatása tekintetében teljesen alaptalan, a honvé-

24  http://www.portfolio.hu/gazdasag/autoipar/magyarorszagnak_nemzetgazdasagi_erdek_a_
forma-1-es_futam.235163.html (2016. 12. 18)
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delmi cél közérdekű mivolta megkérdőjelezhetetlen: „A kisajátítási eljárás tárgya a 
kisajátítási cél közérdekűségének és indokoltságának elbírálása, valamint a kárta-
lanítás mértékének meghatározása, mely kötelezettségének az alperes eleget tett.”25

Részkisajátítás esetén fontos megjegyezni, hogy a Legfelsőbb Bíróság Közigazga-
tási Kollégiumának 5. sz. kollégiumi állásfoglalása V. pontja értelmében az ingatlan 
egy részének kisajátítása esetén akkor kerülhet sor értékveszteség megállapítására, 
ha a visszamaradt ingatlan értéke és a kisajátított részért kapott kártalanítás együttes 
összege nem éri el az ingatlan kisajátítás kori értékét.26 

A hatályos kisajátítási törvényünk szerint honvédelmi célból akkor lehetséges a ki-
sajátítás jogintézményének alkalmazása, ha az ingatlan kisajátítását külön törvény-
ben meghatározott esetekben és feltételek fennállása mellett igénylik, és mindez a 
honvédelmi feladatok ellátása érdekében szükséges. A külön törvény a honvédelmi 
cél esetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jog-
rendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, amely a 13. § 
(2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy „ha a honvédelem érdeke és a honvédelmi 
feladatok ellátása más módon nem, vagy nem megfelelő időben, vagy csak arány-
talanul nagy ráfordítással elégíthető ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani 
a Honvédség és a rendvédelmi szervek működéséhez szükséges anyagi javakat és 
szolgáltatásokat”.27 Ezen feladatok teljesítése érdekében pedig, már békeidőszakban 
elrendelhető a szolgáltatásra kötelezett részére a Honvédség, a rendvédelmi szer-
vek és a védelmi igazgatás működéséhez, gyakorlataihoz, kiegészítéséhez szükséges 
ingatlanok és ingó dolgok ideiglenes igénybevétele. Ezen szolgáltatások elrendelé-
sére a megyei védelmi bizottság elnöke jogosult, és a polgármester az, aki igénybe 
veheti a személyek vagy dolgok elhelyezésére szolgáló ingatlanokat. Továbbá arról 
is rendelkezik, hogy a honvédelmi célra igénybe vett, a honvédelmi minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok kisajátításához a honvédelemért felelős minisz-
ter hozzájárulása szükséges.28 Ha értelmezzük a honvédelmi törvény rendelkezéseit, 
látható, hogy honvédelmi célból nem rendelkezik kisajátításról, vagyis nem mond-
ja ki kifejezetten, hogy honvédelmi érdekek alapján ingatlan tulajdonjogának elvo-
nására van lehetőség, hanem honvédelmi kötelezettség alapján teljesítendő anyagi 
szolgáltatás nyújtásáról beszél és ez a kötelezettség rendszerint nem jár tulajdonel-
vonással, csak a tulajdon ideiglenes igénybevételével, használatával. Így elmondha-
tó, hogy a honvédelmi célra történő kisajátítás csekély számban fordul elő, így a fent 
részletezett jogeset a ritkaságok egyike. 

25  Veszprém Megyei Bíróság 21.226/2005. számú per.
26  Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 5. sz. kollégiumi állásfoglalása V. pont.
27  2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről. 13. § (2) bekezdés.
28  2011. évi CXIII. törvény Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezet-

hető intézkedésekről 7. § (8) bekezdés.
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ÖSSZEGZÉS

A  kisajátítás jogalapját vitató kereseti kérelmek elbírálása általában különösebb 
jogértelmezési nehézséget nem okoz a bírák számára. Ez vélhetően annak is kö-
szönhető, hogy az ügyeket tapasztalt bírók tárgyalják, a jogalkalmazás e tekintetben 
megfelel az elmúlt években kialakult gyakorlatnak, nagyjából egységesnek mond-
ható. Az alaptalan, kellő indok nélküli tulajdonelvonással szemben ezért kellő ga-
ranciát nyújt a bírósági felülvizsgálat lehetősége. Az ítéletek tartalmi értékeléséből 
levonható az a következtetés is, hogy a kisajátítási tárgyú közigazgatási határozatok 
– legalábbis a jogalap tekintetében – jellemzően megalapozottak, a döntés széles 
körű bizonyítás eredménye. A kisajátítási perek elsődleges tárgya ezáltal a kártérítés 
mértéke lesz. A keresetek elenyésző része támadja a kisajátítás jogalapját, vagyis az 
ingatlantulajdonosok – talán a korábbi időszak beidegződéseinek is köszönhetően 
– általában tudomásul veszik az állami beavatkozás tényét, és a közérdekre hivat-
kozással történő tulajdonelvonást, a kisajátítás jogalapját kevésbé, illetve alacsony 
intenzitással vitatják. 



FARKAS ALEXANDRA

A KÖZÉRDEK FOGALMÁNAK MEGJELENÉSE  
AZ INFORMÁCIÓS JOGOK VONATKOZÁSÁBAN 

Különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára*

   

I. A KÖZÉRDEK FOGALMA – ÉRTELEMADÁSI KIINDULÓPONT

A közérdek a jogtudomány egyik legkülönösebb fogalma. Megfoghatatlan, ugyan-
akkor nélkülözhetetlen eszköze a társadalom jog általi szervezésének. A közérdek 
jellegét tekintve egy üres viszonyfogalom, önmagában értelmezhetetlen, csupán 
más fogalmakkal összevetve tölthető fel tartalommal. Központi problémánk a kö-
zérdek fogalmának elemzése során, hogy az nem rendelkezik univerzális, mindig és 
mindenhol általánosan elismert tartalommal. Kutatásom során arra vállalkozom, 
hogy feltárjam a közérdek fogalmának jelentésrétegeit, így igyekszem szűkíteni azt 
az értelmezési terrénumot, ami által közelebb juthatunk a közérdek mibenlétéhez.

Értelemadási kísérletünk kiindulópontjaként az egyén és a társadalom logikai 
szembenállását jelölöm meg. Ezúton, illetve a társadalmi közeg e viszonyban betöl-
tött pozíciója által érzékelhető ugyanis a leginkább a köz és a magán kategóriái által 
kifejezett értékek különbözősége. A társadalomközpontú együttélési formációk tör-
ténelmi távlatban kikristályosodott elsődlegességéből pedig egyenesen következik 
a közösség javának primátusa a magánjellegű értékekkel szemben. A társadalomba 
rendeződés célja az egyéni érdekek összehangolása, az érdekütközésből következő 
harcok megakadályozása, olyan érdekek behatárolása, amelyek a közösség egésze 
számára előnyösnek bizonyulnak. Azt, hogy mi minősül ilyenfajta érdeknek, csak 
eseti jelleggel lehet megközelíteni, általános „képlet”, vagy megkérdőjelezhetetlen 
definíció nem létezik azonosításukra. Ugyanakkor a közérdek lapos fogalma uni-
verzális érvénnyel szolgál igazolásul a privát szférába történő beavatkozásnál, az 
egyéni érdekek korlátozásakor. A köz- és az egyéni érdekek közötti egyensúly meg-
találásának kényes feladata pedig a jog világára hárul. A közérdek meghatározása, a 
közjó keresése a jogtudomány fejlődésének egyik központi problémája, amely köré 
az egész jogrend szerveződik. A  feladat megoszlik a jogalkotók és a jogalkalma-

* Munkám az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó program-
jai keretében valósult meg.
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zók, különösképp az igazságszolgáltatás intézményei közt. A  jogalkotásra hárul a 
főszabályok meghatározása és kivételek felsorakoztatása, ugyanakkor bevett defi-
níció híján kiemelkedő szerepet játszanak a jogalkalmazó apparátusok mérlegelési 
jogkörükben eljárva.1 

1. A KÖZÉRDEK AZ ALAPJOGOK TERRÉNUMÁBAN

A  jogi szabályozás sokévnyi, folyamatos fejlődése odavezetett, hogy az állam az 
egyénnek immár nemcsak a többi egyénnel szemben, hanem saját túlkapásait, jog-
talan hatalomgyakorlását kivédendő is védelmet biztosít, impériumát ekként korlá-
tok közé szorítja. A modern jogállami keretek közt erőteljes a társadalom oldaláról 
érkező nyomás, mely szerint a közérdek – illetve annak „testvérei”, a közerkölcs, 
közegészség, közjó kategóriái – csak garanciálisan szabályozott keretek között le-
gyen hivatkozható a visszaélések elkerülése végett. Ez utóbbiak megakadályozá-
sában jelentős szerephez jutnak a jogalkalmazók, így a bíróságok és alkotmány-
bíróságok, sőt, adatvédelmi biztosi jogintézmény is felállításra került a modern 
demokráciákban.

A magyar Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmét ellátó legfőbb szervként 
funkcionál. Feladata az alkotmányos rend és értékek megóvása, így többek között az 
Alaptörvényben rögzített alapjogok védelmezése. Az alapvető jogok érvényesülése 
azonban korlátozható és szükségszerűen korlátozott is, mégpedig legtöbb esetben a 
közérdekre hivatkozva. A korlátozás azonban csak az alapjog alapvető tartalmának 
tiszteletben tartása mellett történhet. Az Alkotmánybíróság a korlátozás megenged-
hetőségének vizsgálatakor szükségességi-arányossági tesztet végez, így az alapjogok 
korlátok közé szorítása csupán törvényben rögzített, garanciális szabályok betartá-
sával lehetséges. Ezáltal is kifejezésre jut a jogállamiság követelménye, ahol az im-
périum gyakorlásának, az állami beavatkozásoknak lehetősége csupán a jogrend 
követelményeinek alárendelten lehetséges. Az alkotmánybíróság jogintézményének 
életre hívása és fenntartása, valamint az alapjogok elismerése és garantálása tehát a 
jogállamiság elemi összetevőjeként értelmezhető.

Az alapjogok köre időben és térben változik, védelmük minőségét nagyban be-
folyásolja az adott állami berendezkedés fejlettségi foka. Az alapjogok elismerése a 
felvilágosodás korához köthető, elsőként bizonyos politikai töltettel bíró szabadság-
jogok, mint például az emberi méltósághoz való jog kerültek kiemelésre. A Karel 
Vasak nyomán első generációs emberi jogokként is ismert kategória specifikuma 
azok negatív jellege, vagyis biztosításuk jegyében az államot tartózkodás, tisztelet-
ben tartási kötelezettség terheli. A  XIX. század alkonyán megerősödő szocialista 

1  Szamel Katalin: A közigazgatás közérdekűségének elvi jelentőségéről és gyakorlati használ-
hatóságáról. In Közérdek és Közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 19–23. o.



180 TANULMÁNYOK • JOGELMÉLET

ideológiák óhatatlanul utat törtek a gazdasági és szociális jogok elismeréséhez, ame-
lyek második generációs jogként már aktív, tevőleges kötelezettséget hárítanak az 
államra biztosításuk jegyében. Az utóbbi négy évtized egy újabb generáció, a kultu-
rális és információs alapjogok formálódását indikálta.2 Ez utóbbi, információs sza-
badságot is felölelő kategóriát tekintjük a jogvédelem legképlékenyebb területének, 
amely e helyütt fokozottan szórványos jellegű. Ugyanakkor bővülő terrénuma által 
az alapjogok érvényre juttatása egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az alkotmánybíró-
ságok tevékenységének vizsgálatakor sokáig annak a parlamentarizmus fenntartá-
sában betöltött funkciójából indult ki a szakirodalom. Napjainkra azonban súly-
ponteltolódás figyelhető meg, ugyanis az alkotmánybíróságok legfőbb feladatává az 
alapjogok közvetlen számonkérése lépett elő,3 mivel a demokratikus államok alkot-
mányai magukba olvasztották az alapjogi követelményeket, kiterjedt védelmi zó-
nát kialakítva. Az alapjogi katalógus körének bővülésével az alkotmánybíróságok 
vállalásai fokozatosan túlléptek a politikai-államszervezeti kérdéseken, mígnem e 
jogintézmény az egész jogrendszer őrévé lépett elő.4

2. KÖZÉRDEK AZ INFORMÁCIÓS JOGOK TERRÉNUMÁBAN

A korábbi magyar Alkotmány, valamint a hatályos Alaptörvény kapcsán is megfi-
gyelhető, hogy a közérdek gyakorta az adatvédelemmel kapcsolatos fogalomként 
bukkan fel, ezáltal tulajdonképpen akként manifesztálódik, mint a közérdekű ada-
tokhoz való jog, vagyis az információszabadság.5 A közérdekű adatokhoz való jog 
az 1989. évi XXXI. törvény révén vált Magyarország Alkotmányának részévé, majd 
azt az Alaptörvényben is azonos módon rögzítették.6 A 2012-ig hatályos Alkotmány 
deklarációja értelmében a „Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad 
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg 
terjessze. A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.”7 A korábban 
felvázoltakra visszautalva az információszabadság eszméjéből levezethető az állam 
működésének átláthatósága, a közhatalommal bíró szervek elszámoltathatósága.8 

2  Pokol Béla: Autentikus jogelmélet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest‒Pécs, 2010, 132–133. o.
3  Gunnar Folke Schuppert: Zur Nachprüfung gerichtlicher Entscheidungen durch das Budesver-

fassungsgericht. Archiv für öffentl. Recht, (103), 43–69. o.
4  Pokol Béla: A jog elmélete. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001, 85–86, 105–106. o.
5  Kukorelli István: A  közérdekű adatokhoz való jog (Az információszabadság). In Balogh–

Holló–Kukorelli–Sári: Az Alkotmány magyarázata. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Buda-
pest, 2003, 599–600. o.

6  Enyedi Krisztián: Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből. Fundamentum 2004/1–2. 
161–162. o.

7  1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 61. § (1)–(2) bekezdések.
8  Kerekes Zsuzsa – Zombor Ferenc: Az információs jogok és a sajtó. Indok, Budapest, 1999, 

15. o.
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E vonatkozásban Alaptörvényünk kimondja, hogy „mindenkinek joga van a köz-
érdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez”.9 A fent használt megfogalmazásból 
adódik, hogy a jogalkotó a közérdekű adatokhoz való hozzáférés tekintetében teljes 
nyilvánosságot rendel el, megkülönböztetés, illetve többletfeltételek teljesítése nél-
kül biztosítja e jogot valamennyi jogalany számára. Tehát az Alaptörvény a közérde-
kű adat kategóriáján keresztül ragadja meg azt a szabadságjogot, amely a kommu-
nikációs jogok családjának elemeként a közhatalom gyakorlásának átláthatóságát, 
a közhatalmi tevékenység megismerhetőségét és bírálhatóságának előfeltételeit 
biztosítja.10 Ezzel indokolható az a szabályozási technika, melynek keretei közt a 
közérdekű adatokat kitüntetett alkotmányos védelemben részesítik. A nyilvánosság 
biztosítása nélkül az állam ugyanis egy, a polgáraitól elidegenedett gépezetté válhat, 
melynek működése kiszámíthatatlan, sőt akár veszélyes formát is ölthet.11 

A közérdekű adatok megismeréséhez való jog a szabad véleménynyilvánításhoz 
való jog előfeltételeként fogható fel, és az állam demokratikus működése egyik biz-
tosítékaként értelmezhető. A közérdekű adatok megismeréséhez való alapjog célját 
az Alaptörvény is megjeleníti a közérdekű adatok egyik típusával, a közpénzekre 
és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatokra irányadó rendelkezésekkel összefüggés-
ben.12 Az Alaptörvény szelleme ezen adatok nyilvánosságának biztosításával szintén 
az állam átláthatóságára, valamint a közélet tisztaságának előrelendítésére törekszik. 
A Nemzeti Hitvallás deklarációja – miszerint „valljuk, hogy népuralom csak ott van, 
ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nél-
kül intézi”13 – következtetni enged arra, hogy e célkitűzés nemcsak a közpénzekre 
és a nemzeti vagyonra, hanem általános jelleggel a közfeladatok ellátásával össze-
függésben álló adatok kezelése szempontjából is irányadó.14

Az Alaptörvényben rögzített keretszabályozást az adatvédelmi törvény tovább 
részletezi, mely definiálja a közérdekű adat fogalmát is. A  terjedelmes megfogal-
mazás szerint „közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati fel-
adatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon 
vagy formában rögzített információ vagy ismeret  függetlenül kezelésének módjától, 

9  Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2).
10  Szilágyi Károly – Jóri András – Szabó Máté Dániel: Az információszabadság elektronikus 

kézikönyve. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/informacioszabadsag/ch02s03.html 
(2016. 08. 23.)

11  Szüts Korinna – Karsai Dániel – Mándi Gábor: Az alkotmánybíróság egyes határozatainak 
ismertetése. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006, 227 o.

12  Magyarország Alaptörvénye, IIIIX. cikk (2).
13  Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás.
14  Enyedi Krisztián: Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből. Fundamentum 2004/1–2. 

161–162. o.
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önálló vagy gyűjteményes jellegétől”.15 Majd példálózó felsorolásban rögzíti a közér-
dekű adat fogalma alá tartozó legtipikusabb eseteket, így elsősorban „a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályok-
ra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat” sorolja 
ide.16 A hatályos jogszabály némileg szűkebben közelíti meg a közérdekű adat fogal-
mát, mint a közvetlenül előtte használt definíció, mely szerint akkor is közérdekű-
nek minősült egy adat, ha pusztán a törvényben meghatározott szervek kezelésében 
volt, attól függetlenül, hogy konkrétan mire vonatkoztak.17 A hatályos jogszabály a 
közérdekű adat fogalma mellett használja a közérdekből nyilvános adat fogalmát is, 
melynek terrénumába tartozóként „kezel a közérdekű adat fogalma alá nem tarto-
zó minden olyan adatot, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy 
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.18

Az adatvédelmi törvény definíciója egyértelműen kiemeli a személyes adatok 
körét a közérdekűnek minősített, ezáltal a nyilvánosság számára feltárható adatok 
dimenziójából, és azokat elkülönített kategóriaként kezeli, eltérő szabályokat vonat-
koztatva rájuk. Személyes adatnak minősül egyébként bármely meghatározott, akár 
azonosított, akár csak azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható 
adat, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következte-
tés.19 Így igen sarkalatos kérdés a közérdekű és a személyes adatok közötti különbség 
megvonása. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a joggyakorlat és a törvényi előírások 
elvétve külön utakat járhatnak. Ez esetekre találhatunk példákat az alkotmánybíró-
ság gyakorlatában, amely közérdekű adatnak minősít az adatvédelmi törvény ren-
delkezései szerint személyes adatnak minősülő információkat. A közérdekre való 
hivatkozással nem lehetetlen tehát személyes adatokat nyilvánosságra hozni.20 Az 
elhatárolás problémája visszatérő kérdés a testület eljárásai során.

15  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
3. § 5. pont.

16  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
3. § 5. pont.

17  Kulcsár Zoltán: A közérdekű adatok megismerése 2012-től. Elérhető: http://www.adatvedel-
miszakerto.hu/2011/10/kozerdeku-adatok-megismerese-2012-tol/. (2017. 01. 30.) 

18  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
3. § 6. pont.

19  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
3. § 1., 2. pont.

20  Szilágyi Károly – Jóri András – Szabó Máté Dániel: Az információszabadság elektronikus 
kézikönyve. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/informacioszabadsag/ch02s03.html 
(2016. 08. 23.)
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II. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG VONATKOZÓ JOGGYAKORLATA

Az alábbiakban az Alkotmánybíróság majdnem három évtizedes ítélkezési gyakor-
latából tűztem kutatásom zászlajára olyan jogeseteket, amelyek egyrészt az infor-
mációs jogokkal foglalkoznak, másrészt a közérdek fogalmának empirikus meg-
közelítésmódjához vihetnek közelebb. A  terjedelmi korlátok, illetve kutatómunka 
parttalanságának elkerülése végett igyekeztem olyan határozatokra fordítani a fi-
gyelmem, amelyek segítenek a közérdek homályos fogalmának kontúrozásában, 
valamint a joggyakorlat fejlődése szempontjából is kiemelkedő teljesítménynek 
minősülnek. Emellett törekedtem az Alkotmánybíróság széles spektrumú ítélkezési 
gyakorlatának egyes területeiből is metszetet felvázolni.

A  rendszerváltás békés átmenete során életre hívott testület egyik legkorábbi, 
2/1990. számú, a választási ajánlószelvények alkotmányossága tárgyában született 
határozatában egyértelműen kifejtette, hogy a személyes adatok védelméhez fűző-
dő jog nem abszolút jellegű, vagyis korlátozás alá vonható, és elsősorban más jogok 
érvényre juttatásának célját szolgálja. A testület e helyütt a választójog érvényesíthe-
tőségéhez fűződő jogot emelte ki azon jogosultságként, amelynek érvényre juttatása 
érdekében a személyes adatok védelme korlátozást szenvedhet.21 Az ezzel elérni kí-
vánt cél pedig az általánosan felvázolt cél, a visszaélések kivédése, elkerülése a vá-
lasztási rendszer működtetése során, amelyhez kiváló eszköz a szükséges adatokhoz 
való hozzáférés biztosítása bíróságok számára.22 Vagyis a testület a választási rend-
szer demokratikus üzemeltetésében látta meg azt az értéket, amely közérdeket teste-
sít meg. A választópolgárok köre, mint „köz”, és a demokratikus választások tartása, 
mint „érdek” olyan relevanciával bírt a testület szemében a rendszerváltást követő 
időszakban, amelynek primátusa megkérdőjelezhetetlen volt a személyes adatok vé-
delmével szemben. 

A pártok és társadalmi szervezetek vezetőinek vagyonnyilatkozata tárgyában ho-
zott határozatában a testület megerősítette, hogy a magántitokhoz és a személyes 
adat védelméhez való jog nem abszolút jellegű, mivel – kivételes jelleggel ugyan, 
de – törvény elrendelheti valamely adat hozzáférhetővé tételét, valamint előírhatja 
a felhasználás feltételeit, mikéntjét.23 A  határozat meghozatalakor hatályos alkot-
mányos rendelkezések lehetővé tették az alapvető jogok korlátozását az állam biz-
tonsága, a közbiztonság, a közegészség, a közerkölcs, a belső rend, mások alapvető 
jogainak, valamint szabadságának védelme érdekében. E rendelkezést azonban az 
alkotmány módosításával24 hatályon kívül helyezték. A  testület kifejtette, hogy az 
alapjog korlátozása nem alkotmányellenes, amennyiben így okozott alapjogsérelem 

21  2/1990. (II. 18.) alkotmánybírósági határozat.
22  Halmai Gábor: Alkotmánybírósági esetjog. Complex Kiadó Jogi és Üzleti tartalomszolgáltató 

Kft., Budapest, 2007, 279–280. o.
23  20/1990. (X. 4.) számú alkotmánybírósági határozat.
24  1990. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról.
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súlya az elérni kívánt céllal összhangban áll. Ebből kifolyólag a törvényhozó a cél el-
érésére még alkalmas legenyhébb eszközt köteles alkalmazni az alapjog korlátozása 
során. Amennyiben eljárása nem felel meg e követelménynek, az alapjog sérelme 
megállapítható.25 Az alkotmánybíróság már itt is kiemelte a közszereplést vállaló 
személyek körét az alapjogvédelem általános mércéje alól. Indoklása szerint a köz-
szereplővé válással együtt járhat az átlagembert megillető magánszférához való jog 
korlátozása, amely közösség tájékozódáshoz való jogának ahhoz viszonyított elsőd-
legességével magyarázható. Így a közélet átláthatóságát, a korrupció megelőzését – 
mint közérdeket – szolgálhatná a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, azonban 
ennek elvárása a pártok és egyesületek vezetőitől szükségtelen alapjog-korlátozás, 
mivel e személyek nem rendelkeznek szükségképpen közfunkciókkal a testület in-
doklása szerint.26

A közérdek és az információs jogok viszonyára vonatkozóan mérföldkő jelentő-
ségű megállapítást tettek az alkotmánybírák a személyi szám alkotmányellenességé-
vel kapcsolatos határozatukban.  A testület ekkor definiálta információs önrendel-
kezési jogként az alkotmány rendelkezésein alapuló személyes adatok védelméhez 
való jogot, melynek keretei között minden egyén maga rendelkezhet személyes 
adatainak felhasználásáról és megismerhetőségéről. E jog meghajlását pusztán a 
közérdekre hivatkozással valamely másik érték előtt a testület azonban nem látta 
igazolhatónak.27 

A későbbiekben is gyakran hivatkozott 60/1994. számú határozatában a testület 
azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a korábbi, nem jogállami rendszerben az állam-
biztonsági szervekkel folytatott együttműködéssel kapcsolatos ismeretek közérdekű 
adatoknak számítanak-e, ezáltal a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek minősül-
nek vagy sem, ekképpen személyes adatok. Az első ügynökhatározat néven is is-
mertté vált döntés tehát egy nagyon kényes ügyben próbált határvonalat húzni a 
személyes adatok védelme és az információszabadság között.28 A rendelkező rész ki-
mondja, hogy „a jogállamban közhatalmat gyakorló vagy a politikai közéletben részt 
vevő személyek – köztük azok, akik a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítják 
– arra vonatkozó adatai, hogy korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet 
folytattak, vagy olyan szerv tagjai voltak, amely korábban a jogállamisággal ellentétes 
tevékenységet folytatott, az Alkotmány 61. § szerinti közérdekű adatok.”29

25  Halmai Gábor: Alkotmánybírósági esetjog. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató 
Kft., Budapest, 2007, 281. o.

26  20/1990. (X. 4.) számú alkotmánybírósági határozat.
27  15/1991. (IV. 13.) számú alkotmánybírósági határozat.
28  Szilágyi Károly – Jóri András – Szabó Máté Dániel: Az információszabadság elektronikus 

kézikönyve. G függelék. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/informacioszabadsag/apg.
html (2016. 08. 23.)

29  60/1994. (XII. 24.) Alkotmánybírósági határozat.
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A választópolgárok közérdekű adatok megismeréséhez való joga pedig privilé-
giumot élvez a közhatalmat gyakorló, illetve a politika szférájában közszereplő po-
zíciót vállaló egyének olyan személyes adatainak védelméhez képest, amelyek köz-
szférában ellátott tevékenységük megítélése szempontjából relevanciával bírhatnak. 
A  demokratikus társadalmakban a politikai szféra és közélet szereplői, az állami 
köztisztviselők magánszférája az átlagemberekénél szűkebb, alacsonyabb szintű vé-
delemben részesül.30 Így az a jogszabály, amely lehetőséget biztosít a közhatalmat 
gyakorlók, illetve a politikai közélet résztvevőinek korábbi, a jogállamiság szelle-
miségével ellentétes tevékenységének felderítésére, nem jogellenes, hanem egyene-
sen az Alkotmány rendelkezéseinek érvényesülését biztosítja. A közszféra, a politika 
terrénuma, az államélet átlátható működése tehát csak akként biztosítható, ha az 
ezekre vonatkozó adatok vonatkozásában érvényesül a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférés követelménye.31

A közérdek fogalma cizellált, heterogén érdekek sokaságát rejti magában, amit 
tovább árnyal az Alkotmánybíróság azon kikötése, melynek értelmében a nyilván-
tartások teljes körű nyilvánosságra hozatala sem lehetséges korlátlanul, annak al-
kotmányos követelményei vannak. Eszerint tiszteletben kell tartani azok informáci-
ós önrendelkezési jogait, akiktől a nyilvántartás tartalmát képező adatok begyűjtése 
történt. Azon adatok körének meghatározása, amelyeket közérdekűnek minősítet-
tek ugyan, azonban továbbra sem minősülnek nyilvánosnak, a testület meglátása 
szerint egy politikai döntés eredménye, amely nem vezethető le az Alkotmány ren-
delkezései alapján. Így a közérdekű adatok körének meghatározása az Országgyűlés 
feladatának minősül, melynek során azt a mércét veszi alapul, amellyel az informá-
ciószabadság és az információs önrendelkezési jog közötti korlátok felállítására is 
szolgál.32

A testület fokozatosan kikristályosodott ítélkezési gyakorlata alátámasztja, hogy 
a véleménynyilvánítás szabadságának anyajoga magában foglalja a közérdekű ada-
tok megismeréséhez való jogot, vagyis az információszabadságot. A határozat meg-
hozatalakor hatályos Alkotmány erre irányuló szakasza mindkét jog biztosításáról 
gondoskodik. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza a véleménynyilvánítás szabad-
ságát korlátozó törvények megszorító értelmezésének a szükségességét, ebből kö-
vetkezően pedig a közérdekű adatok megismeréséhez való jog ugyancsak részesül 
e privilégiumban. A testület iránymutatása szerint a közérdekű adatok megismeré-
séhez, valamint a személyes adatok védelméhez való jog egymásra kölcsönhatást 
gyakorol, így azokat csak együttesen, egymásra tekintettel lehet értelmezni, mivel 
e két alapjog lényegében nem más, mint az egyén információs autonómiájának két 

30  60/1994. (XII. 24.) Alkotmánybírósági határozat.
31  Alkotmányos elvek és esetek. Kézikönyv. Constitutional & Legislative Policy Institute, Buda-

pest, 1996, 621–622. o.
32  60/1994. (XII. 24.) Alkotmánybírósági határozat.
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egymást kiegészítő összetevője, az információszabadság és az információs önren-
delkezési jog. E szövevényes kapcsolati hálóra tekintettel a testület nem látta meg-
állapíthatónak, hogy – abban az esetben, amikor az információszabadság a szemé-
lyes adat védelméhez való joggal ütközik – az adatvédelemhez való jogot mindig 
minden körülmények között megszorító értelmezésnek kellene alávetni, a két jog 
aktuális hierarchikus viszonyát kizárólag az éppen vizsgált jogszabályra tekintettel 
lehetséges meghatározni. A  határozat indokolásában egyértelművé teszik, hogy a 
közérdekű adat fogalmát az akkori Alkotmány rendelkezéseire vonatkoztatják, nem 
pedig abban az értelemben használják, ahogy azt a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény meghatározza, 
illetve ahogy arról az adatvédelmi törvény rendelkezik.33

Ennek relevanciája abban mutatkozik meg, hogy a közérdekű adat alkotmányi 
értelemben azt a célt szolgálja, hogy a közhatalmi működés megismerhető legyen. 
Vagyis e körben a közérdekű jelző használata az államapparátus mindenki által tör-
ténő átláthatóságával valósulhat meg. A közérdek ilyen tartalommal való feltöltése 
esetén a „köz” azon állampolgárok halmazát jelenti, akik csak ilyen módon képe-
sek az egyes állami apparátusok működésének megismerésére, quasi ellenőrzésére. 
Mondhatni, hogy a közérdek fogalmának ilyen tartalommal való feltöltése az állam 
demokratikus működéséhez járul hozzá. Naivitás lenne azonban azt állítani, hogy 
ez a „köz” mindenkit kivétel nélkül magába olvaszt, e helyütt is inkább többségi ér-
deknek nevezném.

A határozat indoklásában említett, alkotmányi értelemben vett közérdekű adat – 
néhány gondolattal korábbra visszakanyarodva – tehát tágabb esetkört ölel fel, mint 
a törvényi definíciók. Idesorolhatóak olyan adatok is, amelyek egy-egy természe-
tes személyre vonatkoznak, vagyis az adatvédelmi törvény kategória-rendszerében 
személyes adatnak minősülnének, ám a személyes adatokkal kapcsolatban fősza-
bályként érvényesülő bizalmas kezelést a törvény a közhatalom-gyakorlás átlátha-
tósága érdekében korlátozza. Ekképpen a testület 60/1994. számú határozatában az 
információszabadság érvényesülése érdekében korlátozás alá vonta az adatvédelmi 
törvényben rögzített személyes adatok bizalmas kezelését.34 Az adatvédelmi törvény 
rendelkezései több ponton ellentmondásban álltak az Alkotmánybíróság esetjogá-
val. A  testület vizsgálat alá vette a jogszabály azon rendelkezését, amely lehetővé 
tette a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát, amennyiben azt a közérdek in-
dokolja.35 Az Alkotmánybíróság meglátása alapján azonban a közérdek kategóriá-

33  Alkotmányos elvek és esetek. Kézikönyv. Constitutional & Legislative Policy Institute, Buda-
pest, 1996, 191, 621. o. 

34  Szilágyi Károly – Jóri András – Szabó Máté Dániel: Az információszabadság elektronikus 
kézikönyve. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/informacioszabadsag/ch02s03.html 
(2016. 08. 23.)

35  1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánossá-
gáról. 3. § (3) bekezdés.
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ja nem szolgál önmagában elegendő hivatkozási alapként az alapjogokra vezetett 
korlátozáshoz, hacsak nem maga az Alkotmány rendelkezései írják azt elő. Így a 
nyilvánosságra hozatal kérdésében való döntést megelőzően azonosítani kell azt az 
alkotmányos értéket, elvet vagy alapjogot, amely a nyilvánosság követelményének 
érvényesülését szükségessé teszi.36 

Összegezve tehát megállapítható, hogy e döntésükkel az alkotmánybírák állást 
foglaltak a közszereplők ügynökmúltja nyilvánosságának közérdekű jellege mel-
lett, ami az információszabadság érvényesüléséhez megkívánhatja önrendelkezési 
joguk korlátozását. Az 1994-ben végzett vizsgálat alatt fel sem merült a teljes nyil-
vánosság kérdése, azonban bő tíz évvel később ismét felmerült az átvilágítás kér-
dése. Az eldöntendő kérdés az volt, hogy társadalom, illetve a tudományos élet 
képviselőinek információszabadsága vezethet-e az adatvédelem meghátrálásához? 
Az átvilágítással kapcsolatos korábbi határozatok azonban lényegében eldöntötték 
a kérdést. Amennyiben a titkosszolgálati múltra vonatkozó adatok nyilvánosságra 
hozatala nem közszereplők vonatkozásában történik, a közzététel az érintettek sze-
mélyes adatai védelme miatt alkotmányellenesnek minősül. Így az Alkotmánybí-
róság 37/2005. számú határozatában alkotmányellenesnek minősítette a pártállami 
időszakból származó titkosszolgálati iratok interneten való nyilvános közzétételét. 37

A  személyes adatok és a közérdekű adatok elhatárolási nehézségeire az Alkot-
mánybíróság helyi önkormányzati rendeletek alkotmányos felülvizsgálata tár-
gyában hozott határozatai között is találunk példát. A 181/2011. számú határozat 
alapjául az adatvédelmi biztos indítványa szolgál. Kezdeményezésére a jogforrási 
hierarchia megsértése mellett a személyes adatok sérelmét is megállapíthatónak ta-
lálta. Mivel az érintett önkormányzat a szociális támogatást igényelt, de azt igénybe 
nem vett személyek adatait nyilvánosságra hozta, a testület megállapítása szerint 
megsértette a szociális igazgatásról és szociális szóló 1993. évi III. törvény előírásait, 
melyek szerint a nyilvántartásból csak az adatigénylésre jogosult, illetve a jogosult-
ságot megállapító szociális hatáskörrel bíró szervnek adható ki adat. A nyilvántar-
tást vezető szervek pedig a nyilvántartásban szereplő adatait pedig csak anonimizál-
tan, statisztikai célra használhatják fel. A jogszabály tehát nem szolgáltat jogalapot 
az önkormányzat eljárásához. A testület indoklása szerint a személyes adatok nem 
nyilvánosak, így nem képezhetik közzététel tárgyát, továbbá a közgyűlés alaptalanul 
hivatkozott a közérdekre a személyes adatok nyilvánosságra hozatalakor. Ez eset-
ben azonban a helyi lakosság legkiszolgáltatottabb rétegét, a mélyszegénységben élő 
egyének adatainak nyilvánosságra hozatalára került sor. Mindez akkor minősülhet-
ne jogszerű eljárásnak, ha a közzététel alkotmányos célt szolgálna, a személyes ada-

36  Alkotmányos elvek és esetek. Kézikönyv. Constitutional & Legislative Policy Institute, Buda-
pest, 1996, 191. o.

37  Halmai Gábor: Mi fán terem az információs kárpótlás? Az információszabadság és az adat-
védelem konfliktusa az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Fundamentum 2005/4. 127–131. o.
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tok preventív, megszégyenítő célú nyilvánosságra hozatala azonban nem minősül a 
közösség általános érdekének.38

A képviselő-testületi ülések nyilvánossága tárgyában hozott 32/1992. számú ha-
tározatában a testület a közérdekű adatok kérdésével több egyéb aspektusból is fog-
lalkozott, és kifejezésre juttatta, hogy azok nyilvánosságához és megismeréséhez 
való jog alapvető jogot képez, amelyet az Alkotmány biztosít. A határozat megszü-
letésének kiindulópontját képező indítvány az önkormányzatok képviselő-testületi 
üléseinek és szavazásainak a nyilvánosságát követelte. A testület indoklása szerint „a 
közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképvi-
seleti testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonysá-
gának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését. A közügyek bonyolultsága 
miatt a közhatalmi döntésalkotásra, az ügyek intézésére gyakorolt állampolgári ellen-
őrzés és befolyás csak akkor lehet hatékony, ha az illetékes szervek felfedik a szükséges 
információkat.”39 Az indoklásból az is kiolvasható, hogy a testület a közérdekű adatok 
fogalma alatt a demokratikus hatalomgyakorlás megvalósulását kívánta biztosítottá 
tenni. Felmerül azonban egy fogalmi disszonancia. A demokrácia avagy népuralom 
a többség akaratát érvényre juttató hatalomgyakorlási forma. A közérdek fogalma 
ugyanakkor első gondolatra egy olyan kategóriaként sejlik fel, amely mindenki érde-
két fejezi ki. Az pedig fogalmi alapvetés, hogy a többség szűkebb kört ölel fel a min-
denkihez képest. Ebből következően az Alkotmánybíróság fogalomhasználatában 
a közérdekű adatok egy olyan szűkebb csoport viszonylatában minősülnek csupán 
relevánsnak, amely a közvetve vagy közvetlenül részt vesz hatalomgyakorlásban, az 
államapparátusok működtetésében, az államszervezet fenntartásában.

Említést érdemel a határozat indoklásának azon részlete, amely kivételek példáló-
zó felsorolásával ezen alapvető jog korlátozhatatlan jellegét cáfolta. Elfogadható kor-
látozásnak tekintette például a bírósági tárgyalások, képviselő-testületi ülések zárt-
tá történő nyilvánítását, valamint az adatok zártan történő kezelését, amennyiben 
azt személyes adatok, minősített adatok vagy üzleti titok védelme indokolttá teszi.40 
A  nyilvánosság kérdésének eldöntésekor mindig tartalmi aspektusból kell a vizs-
gálódást elvégezni. Általános érvénnyel megállapítható, hogy a közérdekű adatok 
mindig nyilvánosak, azonban a nyilvánosság kategóriája messze nem jelent minden 
esetben közérdeket is.

Az egyébként büntetőjogi vonatkozású 30/1992. számú alkotmánybírósági hatá-
rozat a közérdekű adatok megismeréséhez való jog terjedelemére nézve is releváns 
rendelkezéseket rögzít. A  testület elismeri a szabad véleménynyilvánítás jogának 

38  Enyedi Krisztián: Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből. Fundamentum 2011/4. 137–
138. o.

39  32/1992. (V. 29.) alkotmánybírósági határozat.
40  Smuk Péter: Alkotmányjog III. Alapjogok. Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2015, 232–

233. o.
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kiemelkedő szerepét az alapjogok katalógusában, ugyanakkor – quasi hierarchiát 
tételezve – hangsúlyozza annak korlátozható mivoltát az élethez, illetve az emberi 
méltósághoz való joggal való összevetésben, melyeket korlátozhatatlanként dekla-
rál. Tovább erősíti a hierarchikus jelleget a testület azon kijelentése, amely a sza-
bad véleménynyilvánításhoz való jog meghajlását „igen kevés joggal szemben” látja 
szükségesnek, és hangsúlyozza ezen alapjogra nézve a korlátozást tartalmazó törvé-
nyek megszorító értelmezésének szükségességét.41 Egy másik határozatában a tes-
tület rávilágít arra, hogy „az információszabadságot korlátozó törvényeket is meg-
szorítóan kell értelmezni, mert az információszabadság, a közhatalom gyakorlásának 
nyilvánossága, az állam és a végrehajtó hatalom tevékenységének átláthatósága, ellen-
őrizhetősége feltétele a bírálat jogának, a kritika szabadságának, a szabad vélemény-
nyilvánításnak”.42 Az információszabadság jogát így az Alkotmánybíróság azonos 
szintű védelemben részesíti, mint az anyajogot, a véleménynyilvánítás szabadságát 
az alkotmányos korlátok összefüggésében. Mindezt azzal indokolja a testület, hogy 
a közhatalom ellenőrizhető, átlátható működése a demokratikus állami berendez-
kedés alapköveként fogható fel, mely egyben a jogállamiság garanciájaként funk-
cionál.43

Tárgykörében részben idekapcsolódik a 34/1994. számú alkotmánybírósági ha-
tározat is. Az indítványozó többek között azt sérelmezte, hogy a közgyűjtemények-
ben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló 118/1989. számú minisztertanácsi 
rendelet alkotmányellenes rendelkezéseket tartalmaz, amelyek korlátozzák a ku-
tatási szabadságot. A  testület helyt adott az indítvány vonatkozó, vizsgálódásunk 
szempontjából releváns részének, és megsemmisítette a rendeletet. Az indoklásban 
hangsúlyozásra került, hogy akkor hatályos Alkotmány 70/G. szakasza szubjektív 
jogként deklarálta a tudományos alkotás, valamit a tudományos ismeretek megszer-
zésének és tanításának szabadságát. Ennek biztosítása, garantálása pedig az állam 
kötelességét képezi. A tudományos érdeklődés szabad kibontakoztatása a társada-
lom fejlődésének előfeltétele, emellett az egyén önmegvalósításának biztosítéka, 
így ez egyértelműen közérdeknek minősíthető. A tudományos kutatás szabadsága 
ebből adódóan jogi védelmet érdemel, ugyanakkor e szabadság nem minősíthető 
korlátlannak. Hasonlatosan a fent említett szabályozási módozatokhoz, a személyes 
adatok e helyütt is kiemelt védelmet élveznek. A tudományos kutatás lefolytatása 
céljából rögzített személyes adatot kizárólag a megjelölt tudományos cél elérése ér-
dekében lehet anonimizáltan felhasználni, a szükségesség követelményének meg-
felelve. Koherens kapcsolat állapítható meg az információszabadság és a tudomá-
nyos kutatás szabadsága között, mivel ez utóbbi keretében is információkhoz való 

41  30/1992. (V. 26.) alkotmánybírósági határozat.
42  34/1994 (VI. 24.) alkotmánybírósági határozat.
43  Alkotmányos elvek és esetek. Kézikönyv. Constitutional & Legislative Policy Institute, Buda-

pest, 1996, 620. o.
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hozzájutás történik. Továbbá hangsúlyozásra került, hogy az egyes adatkörök állam-
titokká való minősítése közvetlenül érinti a közérdekű adatok megismeréséhez való 
alkotmányos alapjogot, így ezt csak a garanciális szabályoknak megfelelve, törvényi 
jogforrási szinten lehetséges korlátozni.44 

A határozat egyes rendelkezései nagy hatást gyakoroltak a későbbi jogalkalma-
zásra is. A Fővárosi Törvényszék egyik, közérdekű adat kiadása tárgyában folyta-
tott eljárásában hivatkozott a testület deklarációjára, mely szerint egy alapjog kor-
látozása csak akkor elfogadható, ha a korlátozás szükségességét egy másik alapjog 
érvényesülése indokolja, vagy ha az emiatt elkerülhetetlen. Ebből kifolyólag az el-
kerülhető, szükségtelen vagy az elérni kívánt célhoz képest aránytalan korlátozás 
megengedhetetlen, emiatt alkotmányellenesnek minősül.45

A 12/2004. számú alkotmánybírósági határozatban a közérdekű adatok megis-
merhetőségét fejtegette a testület. Az indítványozó a személyes adatok és a közérde-
kű adatok nyilvánosságáról szóló akkor még hatályos 1992. évi LXIII. törvény azon 
rendelkezésének megsemmisítését kérte, amely rögzítette, hogy a belső használatra 
készült, illetve a döntés-előkészítéssel kapcsolatos adat nem nyilvános.46 Az indítvá-
nyozó lehetségesnek látta, hogy bármelyik közérdekű adat nyilvánosságra hozatala 
megakadályozásra kerülhessen, ebből kifolyólag a rendelkezést alkalmasnak ítélte 
akár a közérdekű adatok megismeréséhez való jog gyakorlásának ellehetlenítésé-
re. Akárcsak hatályos Alaptörvényünk, úgy a korábbi Alkotmány is egyértelműen 
deklarálta, hogy a közérdekű adatokat bárki megismerheti, illetve azokat bárki 
terjesztheti. A  demokratikus berendezkedésű társadalmakban a közérdekű ada-
tok nyilvánossága főszabályként érvényesül, míg kivételes jelleggel beszélhetünk a 
nyilvánosság korlátozásáról.47 Ebben a vonatkozásban az Alkotmánybíróság a köz-
érdekű adatok nyilvánosságának a korlátozását célszerűségi szempontokhoz kötve 
engedélyezte. Releváns, kivételt generáló indoknak minősítette a testület az olyan 
állami érdekeket, mint például az egyes állami szervek zavartalan eljárása, valamint 
azok illetéktelen befolyástól való mentessége. Ezek elősegítése érdekében a közérde-
kű adatok nyilvánosságra hozatala korlátozhatóvá válhat.48 

A közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozása tehát tulajdonképpen egy má-
sik, quasi erősebb, ugyancsak a közösség érdekét szolgáló célból történhet meg. Ez 
az érdek nem más, mint a társadalmi berendezkedés demokratikus működésének a 
biztosítása, amely prioritást élvez az egyes adathalmazokhoz való társadalmi hozzá-
férhetőséggel szemben. Az érdekeltek személyi körét tehát nem lehetséges konkre-

44  Szüts Korinna – Karsai Dániel – Mándi Gábor: Az alkotmánybíróság egyes határozatainak 
ismertetése. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006, 224–227. o.

45  Fővárosi Törvényszék 27.P.21.688/2015/6. számú ítélete. Indoklás b) pont.
46  1992. évi LXIII. törvény 19. § (5) bekezdés.
47  Szüts Korinna – Karsai Dániel – Mándi Gábor: Az alkotmánybíróság egyes határozatainak 

ismertetése. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006, 224–227. o.
48  12/2004. (IV. 7.) számú alkotmánybírósági határozat.
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tizálni, a kivételek szabályozása államérdeket valósít meg, mely érdek lényegében az 
egész demokratikus társadalmi rend javát szolgálja.

Előfordul, hogy a korlátozás csak meghatározott ideig szükséges, amelynek le-
jártával azt meg kell szüntetni, mivel fenntartása a továbbiakban már nem indo-
kolt. Ez az esetkör áll fenn a döntés-előkészítés során született adatoknál, amelynek 
nyilvánossága nem kívánatos lehet az érintett döntés megszületéséig. Vonatkozá-
sukban éppen a nyilvánosságtól való megóvás az, ami értéket jelent. Ugyanakkor 
hangsúlyozandó, hogy önmagában az a tény, hogy egy adat a közfeladatot ellátó 
szerv mindennapi működése alatt keletkezett, még nem indokolja annak nyilvános-
ságtól való elzárását. Ehhez az is elvárt, hogy az érintett információ, adat nyilvános-
ság által történő megismerése veszélyeztesse a közfeladat sikeres ellátását, valamint 
a közfeladatot ellátó szerv külső, illetéktelen befolyástól mentes működését.49 To-
vábbá garanciális jelleggel bír azon követelmény, amely a korlátozások alkalmazását 
csupán törvényben előírt eljárási rend megtartásával teszi lehetővé, feltéve hogy a 
korlátozás szükséges, valamint az elérni kívánt céllal arányos. A szükségességi-ará-
nyossági tesztnek való megfelelés sokadszori nyomatékosítása mellett a testület fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a formai kritériumok teljesítése mellett garantálni kell 
a bírói úton megvalósuló jogorvoslat lehetőségét.50 „Biztosítani kell a nyilvánosság-
korlátozás feletti érdemi és hatékony bírói jogorvoslati lehetőséget, melynek a formai 
kritériumok vizsgálatán túlmenően ki kell terjednie a nyilvánosságkorlátozás indo-
koltságának tartalmi vizsgálatára.”51

Az Alkotmánybíróság valamennyi tényező mérlegelését követően végül mulasz-
tásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg arra hivatkozva, hogy 
hiányoznak azok a garanciális normák, melyek biztosítják a közérdekű adatok 
megismerhetőségét, amennyiben azok nyilvánosságának korlátozása a továbbiak-
ban már nem indokolt.52 Problémásnak ítélte meg, hogy a döntés-előkészítő adatok 
törvényben megjelölt köre bizonytalan, a határozatlan fogalmak alkalmazása pedig 
akár önkényes jogalkalmazáshoz is vezethet. A jogalkotó mulasztását látta megál-
lapíthatónak, mivel az nem jelölte meg azon alkotmányos célokat, amelyek elérése 
és megóvása érdekében jogszerűen kerülhet sor az érintett alapjog korlátozására.53

Nem ez volt az első eset, ahol a testület a döntés-előkészítő iratok nyilvánosságá-
nak kérdéskörét boncolgatta. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi 
LXV. törvény alkotmányossági felülvizsgálata során a testület megerősítette, hogy a 

49  Kerekes Zsuzsa: Az információszabadság a szakadék peremén. Fundamentum 2004/1–2. 
116. o.

50  Szüts Korinna – Karsai Dániel – Mándi Gábor: Az alkotmánybíróság egyes határozatainak 
ismertetése. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006, 227–229. o.

51  12/2004. (IV. 7.) számú alkotmánybírósági határozat. 
52  12/2004. (IV. 7.) számú alkotmánybírósági határozat.
53  Kerekes Zsuzsa: Az információszabadság a szakadék peremén. Fundamentum 2004/1–2. 
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munkadokumentumok kívül maradnak a nyilvánosság körén. Az alkotmánybírák 
értékelése alapján a pénzügyi és államháztartási jellegű információk, amelyekre a 
döntés alapjául szolgáló indítvány irányul, államtitoknak minősülnek, ekként e dön-
tés-előkészítő dokumentumok tartalma kívül esik a közérdekű adatok terré numán.54

A kormányüléseken elhangzottak dokumentálásával és e dokumentumok nyil-
vánosságával kapcsolatos 32/2006. számú határozatában a testület megerősítette a 
bíróságokat terhelő azon kötelezettséget, hogy a közérdekű adatok megtagadásá-
nak alapját, indokolt jellegét és jogszerűségét vizsgálja.55 Eszerint közérdekű adatok 
megismerését a kormány akkor tagadhatja meg, ha a kért adat államtitok, azonban 
„bíróság előtt a kormány köteles bizonyítani érveinek jogszerűségét és megalapozott-
ságát”.56

Az Alkotmánybíróság munkásságának sokrétűségét tovább árnyalja azon ada-
lék, hogy a testület nem kizárólag a jogalkotó által megszövegezett normák Alkot-
mánnyal/Alaptörvénnyel való összhangját kíséri figyelemmel, hanem regulázza a 
jogalkalmazói döntések alkotmányosságát is. E körből kiemelnék egy, a Kúria ítéle-
tének Alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panaszt. Ennek 
vizsgálatát követően a testület elvi éllel kijelentette, hogy a közérdekű adatok meg-
ismeréséhez fűződő alapjog érvényesülése nem lehet annak függvénye, hogy más 
jogszabály is biztosítja-e a megismerés lehetőségét, vagy tartalmazza-e az adatkeze-
lőt terhelő nyilvánosságra hozatali kötelezettséget. Következésképp az erre irányuló 
jogértelmezési gyakorlat alkotmányellenes.57 Értelmezésem szerint az alkotmány-
bírák ezúton szilárdítottak a közérdek jogi pozícióján.

Végezetül egy olyan határozat kapcsán vizsgálom a közérdek megjelenését, 
amelynek szintén egy magánszemély által benyújtott panasz képezi alapját, más-
részt a korábban már tárgyalt döntés-előkészítő iratok nyilvánosságát is érinti. Az 
úgynevezett Operaház-ügy indítványozója Magyar Állami Operaház átvilágításá-
val összefüggő jelentésekhez kívánt hozzáférni, így azok kiadását kérte a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumtól, amely azonban megtagadta az adatok szolgáltatását arra 
hivatkozva, hogy azok döntés-előkészítő adatok.58 Az igénylő bírósághoz fordult, 
eredménytelenül, végül alkotmányjogi panaszt nyújtott be arra hivatkozva, hogy 
a keresetét elutasító bírósági döntések sértik a közérdekű adatok megismeréséhez 

54  665/B/1995. számú alkotmánybírósági határozat.
55  Kerekes Zsuzsa: Az információszabadság a szakadék peremén. Fundamentum 2004/1–2. 

117. o
56  32/2006. (VII. 13.) alkotmánybírósági határozat. ABH 2006, 445.o.
57  25/2014. (VI. 24.) számú alkotmánybírósági határozat.
58  Kerekes Zsuzsa: Az információszabadság a szakadék peremén. Fundamentum 2014/1–2. 
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való alkotmányos jogát.59 A határozatban60 megerősítésre került a korábban kialakí-
tott testületi álláspont. Eszerint az információszabadság alkotmányellenes sérelmét 
jelenti, ha az illetékes bíróságok bármiféle vizsgálat nélkül elfogadják az adatkezelők 
állítását, és nem követelik meg a bizonyítást az adatkezelő részéről, a közérdekű adat 
megtagadásának jogszerű és megalapozott voltát illetően.61 Nem áll az Alaptörvény-
nyel összhangban azon korlátozás, amely adatokat vagy akár teljes dokumentumo-
kat elvon a nyilvánosság elől, illetve az sem, amely a konkrét tartalomtól függetle-
nül, teljes egészében korlátozza egy dokumentum nyilvánosságát, mivel ezáltal sérül 
a köz érdeke, a mindenkit megillető információkhoz való hozzájutás joga.62

III. KONKLÚZIÓ

Mindent egybevetve a közérdek fogalmát egy buroknak, olyan képlékeny területnek 
látom, amelynek nem léteznek szilárdan definiált határai. Arra tekintettel, hogy mi-
lyen tartalommal töltjük fel e burkot, milyen érdekeket emelünk ki a közösség javát 
szolgálókként, koronként és társadalmanként eltérő képet kapunk. Természetesen 
vannak olyan érdekek, amelyek közmegegyezés tárgyát képezve általános elismert-
ségre tesznek szert – mint például a társadalom békés együttélése vagy a járványok 
leküzdése –, így biztosításuk szükségessége nem képezi vita tárgyát. Ugyanakkor a 
modern állami berendezkedések feladatkitűzései széles skálán mozognak, melyből 
kifolyólag az impérium gyakorlása gyakorta ütközik a privát szférába, valamint a 
burok tartalmának meghatározása az aktuális politikai célkitűzések által is befolyá-
solt. A közérdek tartalmát lényegében bármilyen érdek képezheti, amelyet a több-
ségi politikai akarat arra jelöl, és az viszonylag nagy támogatottságra tesz szert. Így 
nem tekinthetünk el attól a körülménytől, hogy a közérdek fogalma politikai árnya-
lattal is bíró változékony jelenség. Az alkotmánybíráskodás lényegi feladatát képezi 
a törvények hozzámérése az alkotmányhoz a közérdek zászlaja alatt. Ennélfogva a 
testület rendszeresen explicit vagy implicit módon intern politikai vitát folytat.63

Számtalan alkalommal a közérdekre történő hivatkozással került sor állami be-
avatkozásra. Ennek kapcsán körvonalazódott ki azon társadalmi elvárás, hogy a fo-

59  Enyedi Krisztián: Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből. Fundamentum 2014/1–2. 
161–163. o.

60  21/2013. (VII. 19.) számú alkotmánybírósági határozat.
61  Kerekes Zsuzsa: Az információszabadság a szakadék peremén. Fundamentum 2014/1–2. 

118–120. o.
62  Enyedi Krisztián: Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből. Fundamentum 2014/1–2. 

161–163. o.
63  Balázs Zoltán: A közérdek az alkotmánybíráskodásban (2012–2014). In Gárdos-Orosz Fru-

zsina – Szente Zoltán (szerk.): Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 
után. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015, 75–104. o.
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galom használata átgondolt és koherens legyen, és kerüljenek ilyen esetekben ki-
jelölésre azok a konkrét célok is, amelyek vonatkozásában a közérdeket értelmezni 
lehet. Azonban, mivel maga a fogalom sincs kellőképpen tisztázva, így a közérdek-
kel biztosítani kívánt célok sem kerülnek mindig határozott definiálásra. Ennek kö-
vetkeztében aztán nem könnyű eldönteni, hogy az elért eredmények megfelelnek-e 
azoknak a követelményeknek, amelyek a közérdeket megtestesítik.64 

További bonyodalmat okoz, hogy az Alkotmánybíróság információs jogokra vo-
natkozó döntéseiben kikristályosodott jogelvek nem bírnak kötelező erővel. Azok 
konkrét ügyekben történő gyakorlati átültetésre szórványosan kerül sor. A bírósá-
gok az eléjük került jogvitákban csekély figyelmet szentelnek az Alkotmánybíró-
ság által megfogalmazott elvi követelményekre, elvárásokra.65 E tendenciát fokozza, 
hogy a Magyarország Alaptörvényén ejtett negyedik módosítás hatályon kívül he-
lyezte az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határoza-
tokat, ugyanakkor érintetlenül hagyta az általuk kifejtett joghatásokat.66 A testület 
azonban tovább folytatja munkásságát, az eddig kimunkált mederben.

Végszóként Roscoe Pound örökségéhez nyúlok vissza, egyetértve vele abban, 
hogy a jogász a társadalom mérnökeként az igazságosság eszméjének megvalósí-
tására vállalkozik. Arra, hogy a rendelkezésre álló javakból a lehető legkisebb vesz-
teségek mellett a lehető legnagyobb hasznot biztosítsa a lehető legtöbb embernek. 
A  közérdek fogalmának konkrét tartalommal való feltöltése során érdemes lehet 
ebből a gondolatból kiindulni.

64  Mike Feintuck – Mike Varney: Médiaszabályozás, közérdek és a törvény. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 2010, 68. o.

65  Szabó Máté Dániel: Elégtelen kontroll. Anomáliák az információs jogok védelmének intézmé-
nyi garanciáiban. Budapesti Könyvszemle, Budapest, 2011. nyár, 155. o.

66  Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. 03. 25.). Záró és vegyes rendel-
kezések, 19. cikk.
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A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KÖZÉRDEK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI A NÉMET ÉS A MAGYAR PÉLDA 

BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

BEVEZETÉS

Ludwig Erhard és Konrad Adenauer neve szinte szinonimája a német gazdasági sta-
bilitásnak és a szociális piacgazdaságnak. A főként Erhard által fémjelzett új piac-
gazdasági modell kialakítása korszakalkotónak bizonyult, és azon túl, hogy segített 
a világháború(k) utáni gazdaságot stabilizálni, Németországot ismét a gazdasági 
elitbe emelte. Bár a tanulmányban vizsgált gazdaságpolitika talán már idejét múlt, 
és számos kritikát kap, hatékonyságát, valamint korszakalkotó jellegét senki sem 
kérdőjelezi meg. Angela Merkel regnáló német kancellár is iránytűként gondol a 
szociális piacgazdaságra; véleménye szerint az ugyanis összeköti a gazdasági teljesít-
ményt és a társadalmi egyensúlyt, és alapelvei örök érvényűnek számítanak.1

A  cím némileg zavart kelthet, hiszen a német példával szemben – amely egy 
megvalósított sikertörténet – a magyar példa csupán elméleti síkon, a Magyar De-
mokrata Fórum pártprogramjának részeként vetődött fel, valamint az 1989-es Al-
kotmány bevezetőjében is megjelent mint állami cél – megvalósítása azonban el-
maradt. Ennek ellenére elgondolkodtathat, hogy a szociális piacgazdaság kizárólag 
a német társadalomra „lett szabva”, vagy esetleg működhet más államokban, esetleg 
egész Európában is. Bár a jóléti államok tipológiájánál láthatjuk majd, hogy a kon-
zervatív jóléti rezsim (amelyhez a német szociális piacgazdaság is sorolható) intéz-
ményi jegyei (például a társadalombiztosítás mint központi elem) más államokban 
is megjelennek: például a Németországgal szomszédos Ausztriában, vagy Francia-
országban és Olaszországban, mégis azt mondhatjuk, hogy mindegyik állam más 
szociális rendszert épített ki, ezért nem biztos, hogy egy gazdaságpolitikai modell 
átvétele ideális megoldás lehet. A rendszerváltás utáni Magyarországnak, példának 
okáért nem is sikerült. Egyrészt az adott államban élő polgárok jellemvonásai, mint 
a vallásosság, a családközpontúság vagy a munkamorál könnyen megbuktathat egy 

1  https://www.cdu.de/artikel/soziale-marktwirtschaft-ist-unser-kompass (2017. 03. 26.)
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„papíron működő” elméletet, másrészt az állam gazdasági helyzete is közrejátszik a 
gazdaságpolitika alakításánál.

Ahogy a címből is kitűnik, főként arra keressük a választ, hogy egyáltalán ösz-
szeegyeztethető-e az egyéni érdek az összgazdasági jóléttel, és ha lehetséges, akkor 
milyen módon. Ludwig Erhard a közérdeket tartotta szem előtt, amikor megalkotta 
a szociális elemekkel kibővített piacgazdasági modellt. Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy az általános jólét, vagy ahogy az előbb fogalmaztam, az összgazdasági jólét a 
legfontosabb közérdek, és talán abban is egyetértés uralkodik, hogy a piac, valamint 
az állam kapcsolata egy problémás terület, amire a két klasszikus társadalmi és gaz-
dasági rendszer, azaz a kapitalizmus és a szocializmus eddig nem találtak megoldást.

Németországban mondhatni jól kezelték a második világháború utáni válságos 
időszakot. Fontosnak tartották a piacgazdaság szociális elvekkel való kibővítését, az 
állam gazdasági szerepvállalásának átértelmezését.

1. A JÓLÉTI REZSIMEK TIPOLÓGIÁJA

Maga a „jóléti állam” kifejezés eredetét bizonyos William Temple yorki érsekhez 
köthetjük, aki a második világháború alatt megjelentetett írásaiban szembeállította 
a német nemzetiszocialista „hatalmi államot” a jóléti állam megvalósításának lehe-
tőségével, amelyet szerinte a nyugati szövetségesek győzelme ígért. A  jóléti állam 
intézményi alapjainak a megszületése ennél jóval korábbra tehető: a modern jó-
léti állam kezdete a múlt század végén Otto von Bismarck, a német „vaskancellár” 
kormányzása alatt bevezetett kötelező munkásbiztosítási törvényekben jelölhető 
meg.2 Sőt ezen túlmenően a német katedraszocialisták érvelésében már az 1870-es 
években megjelent a német Wohlfahrstaat (jóléti állam) fogalma,3 amely megelőzte 
Temple Welfare State (szintén jóléti állam) terminusát.

A jóléti állam első és talán máig legmeghatározóbb tudományos jellegű definíci-
ója egy angol történész, Asa Briggs nevéhez köthető. Szerinte a „jóléti állam olyan 
állam, amelyben a szervezett kormányzati hatalom tudatosan kerül alkalmazásra (a 
politikán és az adminisztráción keresztül), abból a célból, hogy a piaci erők játékát mó-
dosítsák legalább három szempontból”. Először is abban az értelemben, hogy az egyé-
neknek és a családoknak egy minimális jövedelmet biztosítsanak, amely független 
munkájuk vagy tulajdonuk piaci értékétől. Másodszor oly módon, hogy leszűkítik 
a gazdasági bizonytalanság mértékét, lehetővé téve az egyének és családok számára 
bizonyos társadalmi kockázatok (például betegség és munkanélküliség) kezelését, 
amelyek személyes és családi krízishelyzetek forrását jelentenék. Harmadrészt úgy, 

2  Csaba István – Tóth István György: A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 1999, 8. o.

3  Csaba–Tóth 1999, 8. o.



A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KÖZÉRDEK ÖSSZEFÜGGÉSEI… 197

hogy státustól s osztály-hovatartozástól függetlenül bizonyos kiválasztott szolgálta-
tások esetében a lehető legmagasabb szintű ellátást biztosítják minden állampolgár 
számára.4

Gøsta Esping-Andersen felhívja a figyelmet arra, hogy a jóléti rezsimek nem ve-
hetőek egy kalap alá, ezért szükséges azok megkülönböztetése. Ezt azzal indokolta, 
hogy a szociális védelmi rendszerekkel szembeni kihívások nem egyforma súlyúak 
az egyes európai jóléti rendszerekben.5 Esping-Andersen a második világháború 
utáni évtizedekre visszatekintve két, egymástól eltérő európai jóléti rezsimet külön-
böztetett meg. Az északi vagy brit modellt, amely nagyrészt adófinanszírozású volt, 
és univerzális egyösszegű ellátásokat részesített előnyben. A kontinentális Európá-
ban elterjedt másik típus középpontjában a járulékfinanszírozású és foglalkoztatás-
hoz kötött társadalombiztosítás állt. Előbbibe tartozott Nagy-Britannia és a skandi-
náv államok (különösen Svédország). Ezt a rendszert más néven szociáldemokrata 
jóléti rezsimnek nevezhetjük. Erre a rendszerre jellemző a kiterjedt állampolgári 
alapon definiált jogosultság, az univerzális egységes összegű transzferek, mint pél-
dául az univerzális alapnyugdíj. Egy idő után az északi országok egy sajátos mo-
dellbe különültek el, egyrészt keresetarányos ellátásokkal egészítve ki az egyösszegű 
„állampolgári” juttatásokat, másrészt a jövedelemtranszferek helyett a családoknak 
nyújtott szolgáltatásokra, a foglalkoztatást ösztönző politikára, és mindenekelőtt a 
nők munkaerő-piaci integrálására helyezték a hangsúlyt. Ezzel szemben Nagy-Bri-
tannia fokozatosan a jövedelemtesztelt ellátások irányába mozdult el, nagyobb sze-
repet engedve a piacnak, amivel közeledett Észak-Amerikához.6 Ezen a ponton em-
lítést is tennénk az európai államokra nem jellemző harmadik típusról, a liberális 
jóléti rezsimről. Az Esping-Andersen által említett harmadik modell a liberális jó-
léti rezsim, amely az angolszász területek (de főként az Egyesült Államok, Kanada és 
Ausztrália) gazdaságpolitikáját határozza meg. A liberális rendszerben a jövedelem-
igazoláshoz kötött segélyek mellett az állampolgári juttatások és a társadalombizto-
sítás szerepe viszonylag kisebb jelentőségű, a jogosultságok esetében elsősorban a 
szigorú rászorultsági elv érvényesül. A tehetősebb (magasabb jövedelmű) társadal-
mi rétegek esetében az állam ösztönzi a piaci megoldások igénybevételét: elsősorban 
a társadalombiztosítás területén figyelhető meg ez a jelenség.7

4  Briggs, Asa (1961): The Welfare State in Historical Perspective. In Pierson, Christopher – 
Castles, Francis G. (szerk.): The Welfare State Reader. Polity Press, Cambridge, 2006, 18–31. o. 
at 16. o.

5  Esping-Andersen, Gøsta: A  Welfare State for the Twenty-First Century. Ageing societes, 
knowledge-based economies, and the sustainability of Europen welfare states. In Anthony Gid-
dens (szerk.): The Global Third Way Debate. Polity Press, Cambridge, 2001, 134. o.

6  Esping-Andersen, Gøsta: A jóléti állam a 21. században. In Nyilas Mihály (szerk.): A 21. szá-
zad jóléti állama. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2004, 466–468. o.

7  Csaba–Tóth 1999, 18–19. o.
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Talán kijelenthetjük, hogy a „legnépszerűbb” rendszer a szociáldemokrata jóléti 
rezsim, mivel a jóléti programok ernyője egységesen kiterjed a lakosság egészére, 
beleértve a középosztályokat is (szemben a liberális jóléti rezsimmel). A jóléti ál-
lamnak e típusával lehet véleményünk szerint a legkönnyebben megszerezni a poli-
tikai legitimációt, pontosan azért, mert a társadalom (szavazóréteg) szélesebb cso-
portja „jól jár”. Esping-Andersen szerint ebben a rezsimben valósul meg leginkább 
az egyén piacnak való kiszolgáltatottságának felszámolása, vagy az ő megfogalma-
zásában a munkaerő „árutlanítása”.8 A kontinentális Európára ezzel szemben telje-
sen más jóléti rendszer jellemző. A konzervatív (vagy korporatív) jóléti rezsim a ku-
tatás lényegi részében vizsgált Németország, de emellett Ausztria, Franciaország és 
Olaszország gazdaságpolitikáját határozza meg. A konzervatív rendszerben a közös-
ségi jóléti programok jóval kiterjedtebbek, és magasabb juttatásokat biztosítanak, 
mint a liberális jóléti államban, ezért a magánbiztosítás és a munkahelyi programok 
szerepe inkább marginális. Az ilyen rendszerben a társadalombiztosítás játssza a 
központi szerepet, ahol a jogosultságok a foglalkozás, a társadalmi státus szerint 
erősen differenciáltak, ezért az alacsonyabb jövedelműek javára történő újraelosztás 
csak korlátozottan valósul meg. A konzervatív jóléti állam így alapvetően a passzív 
pénzbeli transzferekkel és családfenntartó munkaerő-piaci pozíciójának védelmével 
avatkozik be a piac működésébe.9

A továbbiakban a német szociális piacgazdasággal foglalkozunk, amely leginkább 
a kontinentális Európára jellemző konzervatív jóléti rezsim ismertetőjegyeit hor-
dozza magában.

2. A NÉMET SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG

Mivel a tanulmány fő témája a szociális piacgazdaság, észszerű a vizsgálódást annak 
„szülőhazájában”, Németországban megkezdeni. Mind az ideológia, mind az elne-
vezés (Soziale Marktwirtschaft) a második világháború után hamvaiból újjáéledő 
német gazdasághoz köthető. Azonban mielőtt elemeznénk a Ludwig Erhard által 
elősegített gazdasági fellendülést, szemügyre vesszük a gazdasági reformkényszert 
kiváltó előzményeket, főként az 1930-as évek felemás gazdálkodását; a viszonylag 
erős gazdasági mutatókkal bíró, azonban diszfunkcionális gazdaságpolitikát magá-
énak tudó Weimari Köztársaságot, valamint a Harmadik Birodalom hadigazdálko-
dását.

8  Csaba–Tóth 1999, 20. o.
9  Csaba–Tóth 1999, 19. o.
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2.1. GAZDASÁGPOLITIKAI ELŐZMÉNYEK

A kutatást természetesen a második világháborút lezáró békeszerződésekkel is el 
lehetne kezdeni, hiszen önmagában a nemzetszocialista párt (NSDAP) gazdaság-
politikája, a hadigazdálkodás és a háború meggyengítette az erős iparral, ebből 
kifolyólag erős gazdasággal bíró Németországot. Azonban fontosnak tartom – ha 
érintőlegesen is – bemutatni a Weimari Köztársaság gazdasági rendszerét, hiszen e 
rendszerek mind a politikai, mind a gazdasági útkeresés és jövőkép kialakításának 
negatív példái voltak a háború utáni Németországnak.

A két világháború esetében hasonló a bel- és külpolitikai helyzet. A később be-
mutatásra kerülő Német Szövetségi Köztársaság, valamint a weimari köztársaság 
is szintén egy nehéz gazdasági helyzetre voltak kénytelenek reagálni: vesztes álla-
mokként jóvátételi kötelezettség fizetése hárult rájuk, amellett hogy gazdaságukat is 
stabilizálni kellett, valamint a cél mindkét esetben a jólét biztosítása volt a polgárok 
számára. Ennek ellenére nem mondható, hogy a Weimari Köztársaság – amelynek 
alkotmánya és a békeszerződések szolgáltak útmutatásul – kiemelkedő sikereket 
ért volna el gazdasági szintéren.10 Jóllehet az új német állam gazdasági mozgáste-
rét rendkívül korlátozta a győztesnek fizetendő jóvátétel, a teljes foglalkoztatottság 
elérésével az életszínvonal nőtt, azonban az ad hoc állami intervenciók az állam-
adósság növelését eredményezték,11 ami végül a gazdasági rendszer diszfunkciona-
litásához vezetett. A radikális pártok térnyerése után pedig az egész szervezett libe-
ralizmus kudarcot vallott Németországban.

A második világháború utáni Németország útkeresésének másik fontos lépcső-
foka a Harmadik Birodalom által „militarizált” gazdálkodással, azaz a hadigazdál-
kodással való szakítás volt. A német tervgazdálkodás sajátossága részben abból fa-
kadt, hogy nem utasította el teljesen a magántulajdon intézményét. A háború utáni 
Németország azonban a piacgazdaság megvalósítására helyezte a hangsúlyt.

2.2. A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG KIALAKULÁSA

A német gazdaság stabilizálásában egy, az eddigiektől eltérő, korszakalkotó gazda-
sági felfogás játszotta a legnagyobb szerepet. A  szociális piacgazdaság gyakorlati 
megvalósítása Ludwig Erhard német politikus, közgazdász nevéhez fűződik, aki 
kezdetben a bajor tartományi kormányzat, később a Német Szövetségi Köztársaság 
gazdasági minisztere volt. Az új gazdaságpolitikai program természetesen nem lég-
ből kapott elképzelések végeredménye; elméleti alapja a szintén német közgazdász-

10  Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban, 1918–1945. L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2007.

11  http://www.sze.hu/~losonczm/ERHARD.pdf (2017. 03. 20.)
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hoz Alfred Müller-Armackhoz köthető. A nevéhez társítható ordoliberális elméletet 
a későbbiekben fejtem ki részletesen.

A második világháború még az elsőnél is nagyobb pusztítással járt, akár a győztes, 
akár a vesztes államokat nézzük. Németország keleti felét a Szovjetunió, míg a nyu-
gati felét, a Német Szövetségi Köztársaságot az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és 
Franciaország szállták meg. Természetesen a szovjet és a nyugati hatalmak elképze-
lései merőben eltértek egymástól Németország jövőképét illetően. Míg a nyugatné-
met történet valóságos gazdasági csodának számított, addig a keletnémet gazdaság 
egy sikeres időszak után – Szovjetunió hanyatlásához köthetően – az 1980-as évekre 
kifulladt, és egyébként mindmáig felfedezhető a gazdasági eltérés a két régió között.

Azt gondolhatnánk, hogy legfeljebb a szovjet és a nyugati hatalmak között nem 
alakult ki egyetértés a stabilitás elérésének szempontját illetően, azonban ez nem így 
volt. Nagy- Britannia, Franciaország és az Egyesült Államoknak sem volt ugyanis 
azonos a koncepciója a gazdaság alakításának tekintetében. A brit munkáspárt az 
államosításokat szorgalmazta, amely sem a francia államnak, sem az Egyesült Ál-
lamoknak nem felelt meg, hiszen ők a versenyen alapuló piacgazdaság kiépítését 
preferálták.

Ezen túlmenően belpolitikai vihart is kavart a helyes gazdaságpolitika megválasz-
tása. A szociáldemokrata párt iparosítást, és központi redisztribúciót szeretett vol-
na megvalósítani. A szabaddemokraták a laissez-faire felfogás mellett érveltek, azaz 
a szabadjára hagyott versenyt, a piaci mechanizmusok hatókörének kiterjesztését, 
és a központi újraelosztási rendszer felszámolását követelték. A keresztény pártok 
(a Christlich Demokratische Union Deutschlands és a Christlich Soziale Union) 
látván, hogy nem lehetséges a szocializmus és a kapitalizmus közötti harmadik út, 
egy sajátos felfogással álltak elő. Lévén keresztény pártok, a szociális elemeket nem 
hagyhatták el, valamint nem látták értelmét a szabadverseny elutasításának, így szá-
mukra egy olyan liberális gazdaságpolitika kialakítása volt megfelelő, amely szociá-
lis elvekkel van átitatva.

A  szociális piacgazdaság elméleti gyökere – ahogy már említettem – inkább a 
két világháború közötti Németországhoz és az ordoliberalizmushoz, illetőleg annak 
képviselőihez köthető. Az elmélet szerint „létezik egy előzetes megfontolások alap-
ján tervezhető társadalmi-gazdasági forma, amelynek kialakításához igénybe vehe-
tők az állam kényszerítő eszközei”. Az ordoliberalizmussal összefüggésben a két vi-
lágháború közötti német közgazdász, Franz Böhn és Walter Eucken alkották meg az 
úgynevezett freiburgi iskola gazdaságpolitikai nézeteit. Ezen új elmélet tökéletesen 
szemlélteti a szociális piacgazdaság alappilléreit és meghatározó irányvonalát. Ha-
sonlóan a „laissez-faire” elméletekhez, az ordoliberalizmus is elítéli az állam piacra 
gyakorolt túlzott hatását, viszont azt is belátják – okulva ezzel a szabad piacgazdaság 
hibáiból –, hogy a túlzott szabadság olyan spontán, kiszámíthatatlan folyamatokhoz 
vezethet, amelyre a piac nem képes reagálni, és olyan problémákkal járhat, mint a 
világgazdasági válság. Továbbá azt is elmondhatjuk, hogy a „laissez-faire” elmélet 
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a darwinizmus elvével, a természetes kiválasztódással igazolja saját magát,12 amit a 
szociális elemekkel bővített gazdaságpolitika nem tart követendő példának. Az ál-
lam kényszerítő erejének felhasználásával pedig olyan szintű rendet (Ordnung) lehet 
fenntartani, ami a piaci mozgásokba minimális szinten, csak azokon a területeken 
szól bele, ahol a fontosabb társadalmi vagy gazdasági követelmények ezt szükséges-
sé teszik.

A kidolgozott állami beavatkozást mérséklő, viszont a szabad piacot részben kor-
látozó újszerű politika – nevezhetjük ezt rendpolitikának (Ordnungspolitik) is – al-
kalmazása természetesen második világháború utáni időszakig váratott magára. 
A szociális piacgazdaság kifejezést először Alfred Müller-Armack használta a Gaz-
dálkodás és piacgazdaság (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft)13 című könyvé-
ben, a megvalósításában azonban nagyobb szerepet játszott a kezdetben gazdasági 
miniszter, majd kancellárhelyettes, későbbi kancellár Ludwig Erhard, aki a Jólétet min-
denkinek (Wohlstand für Alle) könyvében összegezte a helyes piacgazdasági formá-
ról, a szociális piacgazdaságról alkotott elképzelését.

A szociális piacgazdaság gyakorlati megvalósítása tulajdonképpen a Harmadik 
Birodalom sajátos – a magántulajdon intézményét fel nem számoló – tervgazdálko-
dásának felszámolásával és a valutareformmal kezdődött. A nyugatnémet gazdasági 
csoda azonban nem jöhetett volna létre a külföldi segélyek, így a George Marshall 
amerikai külügyminiszterről elnevezett Marshall-segély nélkül, amely hozzájárult a 
romokban lévő gazdaság helyreállításához. A segélycsomag mellett nagyon fontos 
volt a már említett tervgazdálkodás elvetése és a gazdaság, kereskedelem liberalizá-
lása, valamint az 1948. június 20-án eszközölt valutareform, amely a korábbi biro-
dalmi márkát (Reichsmark) „lecserélte” a német márkára (Deutsche Mark). Ennek 
következtében mind a magánszférában, mind a közszférában megszűntek a tarto-
zások, a termelés pedig rövid időn belül fellendült.14 A valutareform további fontos 
eszköze volt a központilag meghatározott hatósági ár, a központi elosztási előírások, 
valamint a központi bérszabályozás felszámolása. Összességében tehát elmondhat-
juk, hogy a nyugati hatalmak elképzelései közül leginkább az Egyesült Államoké 
valósult meg; mind a valutareform, mind a gazdaság liberalizálása, tehát a polgárok 
számára újra szabad kibontakozási lehetőséget nyújtó rendszer élvezte az ameri-
kaiak támogatását.

A szociális piacgazdaság megvalósulására azonban mégis 1957-ig kellett várni. 
Az egyik fontos momentum a német jegybank (Bundesbank) függetlenségét és a 
verseny korlátozását tiltó törvény elfogadtatása. A másik fontos momentum a ver-

12  Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus. Grill Károly könyvkiadó vállalata, Bu-
dapest, 1907, 4. o.

13  http://www.wiwo.de/politik/deutschland/der-oekonom-der-schoepfer-der-sozialen-markt-
wirtschaft/5433352.html (2017. 02. 15.)

14  Erhard, Ludwig: Jólétet mindenkinek. Konrad-Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 
Budapest, 1993, 11. o.
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senykorlátozások tilalmát kimondó kartelltörvény (Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen) volt. Az ordoliberális koncepció egyik pillérének a dinamikus 
gazdaság működőképes versenyrendje tekinthető. Amennyiben a folyamatos gaz-
dasági innováció és a dinamikus fejlődés támogatása mellett meg kell akadályozni, 
hogy a piacokon kiszámíthatatlan hatalmi koncentrációk jöjjenek létre, akkor ehhez 
csupán egy eszköz jöhetett szóba: a verseny. De éppen azért, hogy előnyös gazdasági 
és társadalmi hatását kibontakoztathassa, a versenyt a jogrend által hathatósan vé-
deni kellett. Ez döntő állami feladatnak bizonyult.

2.3. A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG ELEMEI

A szociális piacgazdaság több, mint egy versenygazdaság, mivel számtalan szociális 
elemmel rendelkezik. Ezt szeretnénk érzékeltetni a tanulmány e fejezetében akként, 
hogy megkíséreljük bemutatni a kapitalizmus és a szocializmus közötti egyetlen 
működőképes „harmadik utat”, a szociális piacgazdaságot, valamint annak jelleg-
zetességeit, elemeit.

Elsőként e sajátos gazdasági és társadalmi rendszer szociális jellegének helyes ér-
telmezéséről szeretnénk említést tenni. Ludwig Erhard és az ordoliberálisok a gaz-
daság szociális jellegén egy stabil általános rend kialakítását értették, amely képes 
arra, hogy jólétet teremtsen mindenki számára, és a társadalmi viszonyok magából 
a rendszerből kiindulva kezdjenek javulni.15 Okkal vethető fel, hogy egy jól működő 
piacgazdaság rengeteg szociális feladatot is ellát, és a jólét eléréséhez sem kell feltét-
lenül új dimenziókat keresni, hiszen a verseny jellegéből adódóan a termelés növe-
kedése, a magas foglalkoztatottság magas jólétet eredményezhet a polgárok számá-
ra. Továbbá meg kell említeni a sokáig működő keynesiánus alapokon nyugvó jóléti 
állam szociális jellegét. „A jóléti állam a hazai össztermék központi redisztribúció-
jából egyrészt az önhibájukon kívül balesetet, egészségkárosodást szenvedetteknek 
vagy munka nélkül maradottaknak nyújt állampolgári jogon gondoskodást.”16 A pi-
acgazdasági rendszer politikája tehát már önmagában is jelentős részben szociál-
politika. A versenyrendszeren alapuló piacgazdaság a maga kiszámíthatatlanságával 
mégsem tekinthető stabil gazdaságpolitikai alapnak, ezért kell szociális elemekkel 
kibővíteni, az esetleges diszfunkcionalitások – gondolunk itt egy gazdasági válság 
társadalomra mért hatásaira – elkerülése érdekében. A szociális elemek „beemelé-
se” azonban nem a piac feladata. Az állam egyik fő feladata a szociálpolitika kiala-
kítása. Ehhez viszont stabil anyagi hátteret nyújt a piacgazdaság a jövedelemképző 

15  Otto Schlecht: Jólétet egész Európának a piacgazdaság előretörésével. OMIKK, Budapest 
1998, 38. o.

16  Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter: Államelmélet. Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Győr, 2016, 263. o. 
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jellege révén. Alfred Müller-Armack szerint a szociális piacgazdaság tehát nem más, 
mint a piaci szabadság kombinálása a szociális kompenzációval.

A szociális piacgazdaság első és alapvető eleme Ludwig Erhard szerint a német 
nép ereje és akarata. Erhard főként a polgárok felelősségére és kölcsönös segítség-
nyújtására alapozta elképzeléseit. Az egyén felelősségtudata, a segítőkészség és az 
előrelátás a társadalom kisebb csoportjai, elsősorban a család körében jön létre. 
Nagykorúvá válása előtt mindenki megtanulja ezeket az alapokat, hiszen ez a csa-
lád egyik szocializációs funkciója. Ezt a felelősségtudatot a szabad piac sarokköve, a 
verseny csak tovább erősíti. Erhard lényeges különbséget tesz a verseny és az önzés 
között.17 Ebben a versenyorientált rendszerben nem veszik el a polgár segítőkész-
sége, figyelmessége, csupán az individuális felelősségtudata erősödik meg. 

További fontos tétele, illetve eleme a szociális piacgazdaságnak a szabadság kér-
dése. Erhard megkülönböztet politikai, gazdasági és emberi szabadságot, amelyek 
egy komplex egységet alkotnak.18 Ha az egyik nem teljesül, akkor megszűnik a sza-
badság. Viszont azt is vallja, hogy önmagában a szabadság még nem teljes, kell hoz-
zá ugyanis az előző pontban részletezett felelősségtudat is.

A szociális piacgazdaság emberképénél már érzékelhetővé vált, hogy Erhard szá-
mára a társadalom, az állam, valamint a gazdaság nem csupán kiegészítői egymás-
nak, tehát nem egymástól függetlenül, de egymásra hatással „működnek”, hanem 
egy komplex egységet alkotnak, középpontjában pedig a szabad, felelősségteljes pol-
gár áll.

Utolsóként említjük, bár talán a szociális piacgazdaság legmeghatározóbb része 
az állam szerepvállalásának helyzete. Az állam szerepe két szempontból is igen je-
lentős. A piacgazdasági rend belső létjogosultságát csak az állam adhatja meg, amely 
a keretfeltételeket megteremtve határozottan lép fel, stabil pénzt mint elengedhe-
tetlen csere- és értékmegőrző rendszert hoz létre, igazi versenyt tesz lehetővé, és a 
gazdasági folyamatokat olyan mértékben biztosítja, hogy a gazdasági erőfeszítések 
gyümölcsét és egy emberélet munkáját nem lehet néhány esztendő alatt megsemmi-
síteni.19 Másodsorban vannak olyan feladatok, amelyeket a piac nem képes megol-
dani, vagy nem képes elfogadható módon teljesíteni (például az egészségügy vagy a 
honvédelem), ezért szükséges az állam felelősségvállalása ezen feladatok kivitelezé-
séért. Fontos hangsúlyozni, hogy nem az állam szerepének csökkentéséről van szó. 
Nagyon is fontos az állam jelenléte. A szociális piacgazdaságnak egy erős, de karcsú 
államra van szüksége. Be kell látnunk, hogy az állam a társadalmi célok eléréséért 
többet tud tenni azzal, ha a feltételrendszert megteremti és biztosítja, mint azzal, ha 

17  .Erhard, Ludwig: Jólétet mindenkinek. Konrad-Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 
Budapest, 1993, 11. o.

18  Erhard 1993, 197. o.
19  Schlecht 1998, 14. o.
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minduntalan beavatkozik a piaci folyamatokba, és beleszól a vállalkozók, munka-
vállalók vagy a fogyasztók hatáskörébe tartozó dolgokba.20

Az előbb leírtak alapján egy ábra segítségével szeretnénk illusztrálni az állam, 
valamint a piac kapcsolatát, amelyet az úgynevezett „rajnai kapitalizmus” modellje-
ként ismerhetünk. A két legfontosabb tétel, ami már említésre is került, hogy a sza-
badpiac kvázi határtalan (amennyire lehetséges), ezzel szemben azonban szükséges 
az állami beavatkozás, méghozzá meghatározott területeken és meghatározott mér-
tékig. Nem szabad összekeverni az állam szerepvállalását minimalizáló vagy teljesen 
elutasító nézetekkel, melynek széles spektruma ismeretes, például az éjjeliőr állam.

Ahhoz, hogy a szociális piacgazdaság ne csak elméleti síkon létezzen, számos 
reformot kellett végrehajtani. Ludwig Erhard és a szociális piacgazdaság nevéhez 
köthető többek között a szakszervezeteket és munkaadók szervezeti autonómiá-
ját biztosító törvény, a Szövetségi Munkaközvetítő és Munkanélkülieket Segélyező 
Hivatal, a bankrendszer reformálása – így a jegybank függetlenítése a mindenkori 
kormány politikájától –, az egyik legfontosabb törvénye, a „kartelltörvény”, amely 
felállította a Szövetségi Kartellhivatalt. Itt fontos megemlíteni (ennek megfelelően 
próbáltuk a szociális piacgazdaságot illusztráló ábrán feltüntetni), hogy a verseny-
korlátozás tilalma nem terjed ki minden területre (mezőgazdaságra, a banki és biz-
tosítási szektorra, a szén- és acéliparra például nem vonatkozott a kartelltörvény).

Lehetséges, hogy a szociális piacgazdaság mint gazdasági rendszer ennél sokkal 
több tényezőből áll; ezen ábrával csak a piac, illetve az állam kapcsolatát szeretnénk 
illusztrálni, valamint azt, hogy a versenykorlátozási tilalom sem terjed ki minden 
területre. Jól látható, hogy nincs akkora ráhatása az államnak a piacra, de azért az 
állami beavatkozás, illetve szerepvállalás sem szorul vissza teljesen.

20  Schlecht 1998, 17. o.
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Ahogy az látható, az állam nem szeparálódik el teljesen a gazdaságtól. Az állam 
gazdasági szerepvállalása itt mutatkozik meg a legjobban. A piaci viszontagságok 
elkerülése végett a valuta értékállóságának, valamint a költségvetés kiegyensúlyo-
zottságának fontos szerepe van, azonban elkerülendő, hogy az állam „rátelepedjen” 
polgáraira, és felülről kényszerítve próbáljon meg általános jólétet teremteni. A szo-
ciális piacgazdaság kimunkálói éppen ezt szerették volna elkerülni, hiszen korábban 
szembesültek a nemzetiszocialista és kommunista rendszerek diszfunkcionalitásá-
val. Az államra lényegében azért van szükség, mert szavatolja a tisztességes gazda-
sági piac intézményi kereteit.21

3. A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG MAGYAR KÍSÉRLETE

Magyarországon – ahogy a többi KGST-tag (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 
esetében – a rendszerváltás gazdasági rendszerváltást is eredményezett. Egyértelmű 
volt, hogy egyrészt a kelet-európai országok gazdasági együttműködése a Szovjet-
unió bukásával véget ér, valamint az is világossá vált, hogy a tervgazdálkodás nem 
tartható; minderre tekintettel új gazdasági rendszert kell kiépíteni. Kelet-Németor-
szág kivételével Magyarország az egyetlen ország, ahol a gazdasági rendszerváltás a 
„szociális piacgazdaság” jegyében zajlott le az 1990-es első szabad választások óta, 
ahogy a Magyar Demokrata Fórum (MDF) célkitűzéseiből olvasható. „A kormány 
elismeri minden állampolgárnak egy minimális, társadalmilag meghatározott lét-
feltételhez való jogát. Ennek érdekében megújítja a segélyező ellátás rendszerét. 
Azt valljuk, hogy a szociális piacgazdaság nem gátolja, hanem segíti az emberi élet 
kiteljesedését. A gyengébb adottságú, hátrányokkal küzdő, de munkavégzésre ké-
pes emberek védett, képességükhöz és lehetőségükhöz igazított foglalkoztatásának 
kereteit az állam teremti meg és tartja fönn.”22 Látni kell, hogy a programban nem 
a gondoskodó állam szófordulat szerepel. Az a modell, amely Antall József szeme 
előtt lebegett, és amelyhez legközelebb a nyugatnémet társadalom jutott el az 1960-
as években, nem a baloldali-liberális jóléti-gondoskodó állam, hanem a jobboldali 
(polgári) értékrendű, gazdasági vonatkozásban szabadelvű szociális piacgazdaság. 
A szavak itt sokat számítanak: nagyon más, ha a társadalom gondoskodik valamiről, 
nevezetesen tagjairól, mintha az állam gondoskodna a polgárairól.

1989-ben, a rendszerváltás menetében sor került az Alkotmány alapvető, gyöke-
res módosítására, melynek eredményeképpen Magyarország átalakult: az eddig el-
nyomó, diktatórikus rendszerből jogállam lett. A módosításra „a többpártrendszert, 
a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való 

21  Bod Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikák. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 124. 
o.

22  Nemzeti Megújhodás Programja. Budapest, 1990, 13. o.
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békés politikai átmenetel segítése érdekében”23 volt szükség az Alkotmány preambulu-
ma szerint. Láthatjuk, hogy a szociális piacgazdaság kifejezés konkrétan megjelenik 
korábbi alkotmányunk szövegében, igaz, csak annak bevezetőjében, preambulumá-
ban. A piacgazdaság szó azonban később a normatív részben is megjelent, az arra 
való utalást kifejezetten rögzítette az Alkotmány 9. §-a. Az Alkotmánybíróság azt 
állapította meg, hogy a preambulumban szereplő szociális piacgazdaság csak állam-
cél, az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében deklarált piacgazdaság pedig nem a pream-
bulumban foglalt szociális piacgazdaság konkretizálása, hanem a piacgazdaság leg-
főbb biztosítékát képező egyenlő és egyenjogú tulajdonformák azonos védelmének 
kifejeződése. Konkrét kötelességek tehát nem vezethetők le belőle, hiszen a pream-
bulum szövege önmagában nem jelenti azt, hogy az Alkotmány a szociális jogállam 
elvét deklarálja,24 valamint az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy a szociális 
biztonság nem feltétele a formális jogállamiságnak.25

Az 1990-es szabad választásokon diadalmaskodó – s végül koalíciós kormányt 
alakító – politikai formáció a fejlett piacgazdaságok ismert intézményeit próbálta 
megalkotni (újraalkotni), ám nem általában, hanem a szociális piacgazdaság lénye-
géhez tartozó versenyszemléletet, illetőleg a pénzügyi fegyelmet külön is hangsú-
lyozva.26 

Bár Antall József elérendő célként említette a szociális piacgazdaság kialakítását, 
annak gyakorlati megvalósítása azonban nem következett be. „A  magyar politi-
kai jobboldal a rendszerváltás utáni évtizedekben fokozatosan elfoglalta azt a he-
lyet, amely a nyugati világban a konzervatív pártokat megilleti. A kezdeti időkben 
a jobboldal meghatározó erejét, a Magyar Demokrata Fórumot még a gazdasági 
értelemben baloldali, romantikus, antikapitalista elgondolások dominálták. Antall 
József miniszterelnöksége nem a gazdasági modellre koncentrált. A német keresz-
tényszocialisták szociális piacgazdasági eszméje ugyan megjelent a gondolkodásá-
ban, ám az valójában soha nem intézményesült.”27

A német példa valóban hatással volt rendszerváltozásunk szellemi megalapozá-
sára. Ám látni kell, hogy 1990-re más nagyon más irányt vett az uralkodó gazda-
ságfelfogás a világban. A piacgazdaság globalizált modellje gyors felemelkedést tett 
lehetővé minden nemzet számára. A neoliberális gondolati rendszer szerint a la-
zán szabályozott magánpiacok hatékonyan működnek. A rendszerváltás idején ez a 
szellem uralta a gazdaságról, társadalomról való gondolkodást egész térségünkben. 
A külső szellem és a szakmai behatások zöme nem a német vagy egyéb kontinentá-

23  1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról. 1. §.
24  Jakab András: Az Alkotmány kommentárja. I. kötet. Századvég Kiadó, Budapest, 2009, 95. o.
25  772/B/1990/5. AB határozat.
26  Bod Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikák. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 

124. o.
27  Pogátsa Zoltán: Magyarország politikai gazdaságtana. Az északi modell esélyei. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2016.
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lis irányzat felé terelte a figyelmet, hanem az akkor ereje teljében, szinte nehézségek 
nélkül működő amerikai szabadpiaci forma felé.28

A szociális piacgazdaság megvalósítása egyébként megkezdődött a magas fokú 
állami szerepvállalás csökkentésével, a túl nagyra duzzasztott államszervezet és az 
állami tulajdonú vállalati szektor szétszedésével, másfelől a kis- és középvállalkozá-
sokra alapozó, a természeti környezettel és hazánk társadalmi adottságaival össz-
hangban élő gazdasági rend kiépítésével. Az államközpontú gazdasági modellről 
egy olyan modellre történő átállás, amelyben a kis- és középvállalkozások állnak a 
gazdaság középpontjában, nem mehetett gördülékenyen, részben azért sem, mert 
nem biztosított a megfelelő a gazdasági (költségvetési) háttér.29 Mindezek után a 
„világpiac, azon belül a globális tőkepiac az 1990-es évtizedben korábban ismeretlen 
gyorsasággal büntette meg a kormányokat az olyan gazdaságpolitikáért, amelyet az 
arctalan tőkepiac ésszerűtlennek, populistának ítélt”.30

4. A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG, MINT A JÓLÉT ALAPJA?

A közérdek és magánérdek nem minden esetben fedi egymást. Gondoljunk csak 
bele, hogy a magánérdeket általában az emberi önzéssel társítjuk. Ha az egyén eléri 
célját, az nem jelenti azt, hogy a közösség többi tagjánál ugyanez realizálódik. A ma-
gánérdeknek mindig a közösségi célok mögött kell elhelyezkednie, hiszen ekkor be-
szélhetünk társadalomról. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a társadalom és a közérdek 
egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Ebből akár az is következhet, hogy 
nincsen szükség magánérdekre. El kell vetni az összes önző gondolatot. Mindenki 
elsődleges és általános feladata a köz szolgálata. Ezzel véleményünk szerint csak az a 
probléma, hogy az ember eredendően önző lény, és nem jelent számára motivációt, 
ha csak és kizárólag a közösséget kell szolgálnia. Ez nem azt jelenti, hogy az ember 
csak magával törődik, hiszen társas lények vagyunk; csoportokban, társadalomban 
vagyunk képesek élni. A magánérdek, ha lehet így fogalmazni, egy szükséges rossz, 
amit kordában kell tartani, hogy az annál fontosabb közérdek megvalósuljon.

Bár a közérdeknek általánosan elfogadott fogalma jelen sorok írásáig sem vált 
ismeretessé, mégis mindenkinek megvan róla az elképzelése. Ez nagyjából az aláb-
biakban foglalható össze: a társadalom mint egész zavartalan működésének megva-
lósításáról van szó akként, hogy közben az egyén az önző érdekeit a háttérbe szorítja 
– viszont az, hogy mi számít közérdeknek, már sokkal komplikáltabb kérdés.

28  Bod Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikák. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 
130. o.

29  Uo.
30  Uo.
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Sokáig úgy gondolták, hogy a (klasszikus) piacgazdaság képes megteremteni a jó-
létet. Az állam minimális szerepvállalásának nagyjából a közrend fenntartására kell 
korlátozódnia, nem szükséges a piaci életbe beleszólnia; hagynia kell, hadd menjen 
minden magától. Ha hagyjuk működni, akkor természetesen a piacgazdaság is sike-
res és megvalósítja a jólétet. De egyben spontán is, nehezen kiszámítható, időnként 
kicsit kaotikus is,31 ahogy azt láthattuk a piacgazdaság hazájából, az Egyesült Álla-
mokból kiinduló, ám világválsággá burjánzó gazdasági krízis esetében is. Az embe-
rek kezdték belátni, hogy a piacgazdaság kiszámíthatatlan és veszélyes, ha az állam 
csupán éjjeliőrként, és nem döntőbíróként32 funkcionál. Az államnak határozottan 
meg kell teremtenie, és érvényesíteni kell a piacgazdaság kereteit – főként törvé-
nyekkel és az adó beszedésével, előírások, és tilalmak segítségével –, hogy elkerülje 
a szabad piac legnagyobb árnyoldalát: annak kiszámíthatatlanságát.

Mindezek alapján úgy gondoljuk – látva a kapitalizmus időszakonként előforduló 
diszfunkcionalitását –, hogy a piacgazdaságot nem korlátozó, stabilitásra törekvő, 
szociális alapokon nyugvó gazdaságpolitika lehet a megoldást jelentő alternatíva, 
amely a jelenlegi világunk kaotikus gazdasági és társadalmi rendjét helyreállítaná.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 

A jog- és államelméleti kutatási irány tanulmányaihoz

„Ahol a tételes jog tartalmilag kiüresedett vagy formális, ott 
van szükség a jog, az állam és a politika elméletére”

A jogelméleti és államelméleti diszciplínára jellemző, hogy a tételes jog értelmének 
keresése 1. történeti elemzéseken; 2. korszakok értékrendjének vagy ideológiai ori-
entációinak; 3. a jog- és államelméleti gondolkodás gondolati alapjainak (ratio cog-
noscendi), módszereinek, tehát paradigmáinak és paradigmatikus értéket létrehozó 
szerzőinek a hasznosításán keresztül történhet. A makroszintű elemzések ezen ká-
nonjának jegyében született az a négy oktatói tanulmány, melyeket most kommen-
tálunk, s az öt hallgatói írás, amelyeket ugyancsak közlésre érdemesnek találtunk. 

Szigeti Péter A minden egyes akaratától az általános akaratig vezető út című mun-
kája négy megközelítésből elemzi ki a releváns elméleti tartalmakat, eljutva a mai 
álláspontokig és értékelésükig. A  szakirodalmi feldolgozás, összehasonlítás és az 
álláspontok ütköztetése mellett a szerző szöveg- és kategóriaelemző módszereket 
használ. Elemzése az általános akaratot kereső politikai filozófiai (Rousseau), az 
erkölcsi eszme felől rendelkező államelméleti (Hegel) és a szociológiai jogelmélet 
(Pound) nemzetállami keretek között egyensúlyt kereső megoldásokból indul ki, 
majd átvezet a közérdekképzés politikai mechanizmusát a piaci folyamatok analógi-
ájára felépítő paradigmához. 

Munkájának leíró, paradigmákat bemutató értékei mellett kutatási eredmény-
ként négy közérdekfogalom állt elő. 1. Igazságossági elvként a közérdek döntést be-
folyásoló szerepet kaphat a magánjogi, partikuláris konfliktusok feloldásában. 2. 
A közérdek lehet az empirikus, mely a közvetlenül érintetteket foglalja magában; s 
ami ez esetben a Pareto-optimummal ellenőrizhető (Barry–Sajó). 3. Az empirikus 
közérdek fogalmon túlmenően szükséges az érdekek közvetítéseket (egyéni-cso-
port-réteg-osztály-nemzet; szakmai és települési-területi érdekek közötti) akarati 
tartalommal reprezentáló és magában foglaló generikus általános közérdek fogalom 
kimunkálása, melynek ellenőrzésére mintegy a Pareto-elv megfordítása alkalmas: 
„senki ne kerülhessen rosszabb helyzetbe azáltal, hogy akárcsak egyvalaki jogelle-
nesen előnyre tesz szert”. 4. Minden kollektív identitással rendelkező entitás általá-
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nos érdeke pedig azok egységének fennmaradása-fejlődése). Ezt nevezi a tanulmány 
szerzője specifikus közérdeknek. Itt közelíthetünk leginkább a pragmatista Pound 
„szabályozási optimum” hatékonysági mércéjéhez, annak ellenére, hogy ennek va-
lós hiányossága, hogy nem számol a jogalkotás (vagy esetenként a jogalkalmazás) 
közérdeket konstituáló hatalmával, lehetőségével. Ennek megalapozására alkalma-
sak a politikai innovációt elemző felfogások. 

Ezekkel a megoldásokkal, tehát a magánjogi, partikuláris konfliktusrendező, az 
empirikus, a generikus és a specifikus közérdek szubsztantív fogalmaival tesztelhe-
tővé, ellenőrizhetővé válnak azok a formális-tételes közérdekre hivatkozások, ame-
lyekkel a jogrendek élnek (vagy éppen legitimációs célzattal visszaélnek).

Takács Péter A közjó, a közakarat és a közérdek az állam kontextusában címmel a 
közjó (bonum commune) kérdéskörét – az antikvitásban és a középkorban Ciceró-
nál, Arisztotelésznél, Aquinói Tamásnál és másoknál – kimunkált, történetileg ér-
vényes fogalomként kezeli és mutatja meg, nagy elmélettörténeti műveltség birtoká-
ban. Elutasítja a fogalom relativizáló, kitágító, szétburjánzó értelmezését: „Mivel azt 
állítom: a közérdek az általános eszmék síkján a közjó folytatása a modern időkben, 
mely a közakarat közbejöttével kiszorította azt, értelemszerűen elsősorban a kiindu-
lóponttal foglalkozom hangsúlyosan.” Ezzel már rendet is tesz a fogalom használa-
tában. Munkájának értékes adalékaként a trecento művészének, A. Lorenzetti témá-
jára vonatkozó allegorikus ábrázolásait is közli, amelyek stílszerűen, a közhatalmat 
gyakorló sienai városháza „önkormányzata” falának freskói. 

Egresi Katalin A közérdek fogalmának jelentésváltozásai történeti síkon című dol-
gozatában historikus síkon vizsgálja a közérdek fogalom jelentésváltozásait, a pre-
modern időktől a reneszánszon keresztül az újkorig. Megmutatja, hogy az újkorban 
a polgári társadalom és a politikai állam elválása megteremtette a magánszemély és az 
állampolgár közötti különbséget. Ezért nincs ideológiától független közérdek, hanem 
a liberális, a konzervatív és a szocialista ideológiák (és változataik) konkuráló érték-
rendje jegyében születnek azok. Tehát szerinte nem formálisan, hanem materiálisan 
véve, materiális értelemben nem függetleníthető a közérdek az ideológiai orientált-
ságtól – miközben a demokráciák létezése és fejlődése a közérdeken, közakaraton, 
közjón áll vagy bukik. Az ideológiai preformáltság kérdését nem vitatva, a materi-
ális meghatározottság meg nem állapíthatóságának tézisével („a közérdek materiális 
értelme nem állapítható meg az általánosság szintjén”) Egresi konklúziója eltér attól, 
mint amit Szigeti tanulmánya képvisel. Nevezetesen, a közérdeket viszonyfogalom-
ként felfogó módszertani álláspontja és a szubsztantív közérdek fogalmak fajtáinak 
kidolgozása nála éppen hogy tartalmi meghatározottságokat, kritériumokat jelen-
tenek.

Pongrácz Alex Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának trendfordulói az ab-
szolutizmustól a neoliberális versenyállamig és tovább… az állami gazdaságpolitikák 
fő áramának generalizáló áttekintését végezte el. Azt, hogy mit tekintettek közér-
deknek a feudális abszolutista államoktól a liberális, minimális államon, majd a jólé-



ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS  213

ti államon keresztül napjaink neoliberális, államtalanító tendenciáiig, amely érdek-
szelekciójában egy új individualizmus visszahozására törekedett. Az utóbbi időben 
mindenképpen kiváltva ezzel e piacosító tendencia ellenreakcióját, nevezetesen a 
szervezett kapitalizmus fejlesztő-jóléti államainak újraépítését. Kérdés, hogy a glo-
bális kapitalizmus közegében ez mennyire valósítható meg.

A fentiek mellett tanulságosnak és közlésre érdemesnek találtunk Lipták Laura 
Martina, Kőfalvi Martin, Szijártó Tamara, Farkas Alexandra és Varga Adrián jog-
hallgatók írásait is.

       Szigeti Péter
 a kutatási irány vezetője 





Az Európai Unió joga





HORVÁTHY BALÁZS1

A KÖZÉRDEK KONCEPCIÓJA  
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN

Fogalmi támpontok

I. BEVEZETÉS 

Habár az uniós alapszerződések a közérdekre kifejezett módon csak két esetben2 
hivatkoznak, sajátos érdeket és egyben értéktartalmat feltételező fogalmaknak azon-
ban több típusa megjelenik az uniós jogban és az Európai Bíróság gyakorlatában. 
Már az ESZAK Szerződés is utalt több specifikus érdekkategóriára, így hivatkozott 
alapvető érdekre (essential interest),3 közös érdekre (common interest),4 valamint 
specifikus jelleggel a munkavállalók és fogyasztók érdekeire (workers’ and consu-
mers’ interests).5 A jelenleg hatályos alapszerződések további példákkal szolgálnak. 
Az Európai Unióról szóló Szerződésben (EUSZ) találkozhatunk az Unió érdeke 
(interests of the European Union), 6 az EU alapvető érdeke (fundamental interests), 

7 az Unió általános érdeke (general interest), 8 valamint a stratégia érdek (strategic 
interest) fogalmakkal.9 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 
pedig bevezeti az EU pénzügyi érdekének (financial interest), illetve a közös európai 
érdek (common European interest) fogalmát.10 Ezen túlmenően összetett fogalom-

1  Egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék), tudományos munkatárs (MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet).

2  Az EUMSZ 15. cikke a dokumentumokhoz való hozzáférési jog korlátozásával összefüggő 
közérdekre utal; emellett az Alapjogi Charta 17. cikke a tulajdonjog kapcsán a kisajátítás feltételei 
között említi a közérdeket. 

3  ESZAK Szerződés, 5. preambulum-bekezdés. 
4  ESZAK Szerződés 3. cikk. 
5  ESZAK Szerződés 48. cikk. 
6  EUSZ 24. cikk.
7  EUSZ 21. cikk.
8  EUSZ 17. cikk. 
9  EUSZ 22. cikk.

10  EUMSZ 85. cikk (1) bekezdés a) pont.
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használat jellemzi a másodlagos jogot (például nyomós közérdek),11 valamint színes 
fogalomrendszerrel operál az Európai Bíróság is az ítélkezési gyakorlatában: a kö-
zérdek (public interest) fogalma mellett olyan speciális fogalmakat is bevezet, mint 
például a közösségi jogrend érdeke (interest of the Community legal order).12 Sem az 
alapszerződések, sem a másodlagos jog nem rendel definíciókat e fogalmakhoz, de 
az Európai Bíróság sem ad minden esetben egyértelmű támpontokat, így nem csak 
önmagában a változatosság nehezíti a tisztánlátást a vonatkozó fogalmak körében. 

Mindezek ellenére sem tűnik reménytelen kérdésfeltevésnek az, hogy az uniós jog 
fogalmi apparátusában milyen helyet foglal el a közérdek. Jelen írás – a kutatáshoz 
kapcsolódó külön tanulmányokkal13 összhangban – nem céloz meg teljes koncep-
tuális újragondolást, hanem az irodalmi előzményekre reflektálva elsősorban olyan 
újabb támpontokat keres, amelyek hozzájárulhatnak az uniós jog összefüggésében a 
közérdek fogalmának jobb megértéséhez. 

A  közérdek uniós jogi kontextusa nem tekinthető sem a hazai, sem a külföldi 
irodalom túltárgyalt problémájának. Itt mindenek előtt az elméleti keretek vizsgá-
latára gondolunk, ugyanis az egyes uniós jogterületeket – például belső piaci jogot, 
versenyjogot, szakpolitikákat – érintő alkalmazott kutatásokban a közérdek gyakor-
latban megjelenő fogalma már gyakrabban képezi a vizsgálat tárgyát. A hazai iroda-
lomban fellelhető elméleti megközelítések közül előzményként Tóth Judit munkáját 
kell kiemelni. 14 Tóth átfogó kutatási program keretében,15 az Európai Bíróság gya-
korlatából kiindulva vizsgálta a közérdek megjelenését és típusait, azonban tanul-
mányának is célja elsősorban a kérdéskör felvázolása, illetve a lehetséges további 
kutatási irányok megalapozása volt.16 A tanulmány foglalkozik a tagállami és uniós, 
illetve közösségi közérdek elválasztásával, a közérdek alapszerződési kontextusával, 
az arányossági teszt szerepével. Az elemzés mindezek alapján a közérdek töredékes 
és szituatív fogalmi használatát konstatálta,17 illetve további kutatási potenciált va-
lószínűsített az Európai Bíróság gyakorlatának alaposabb vizsgálatában.18 A külföldi 
irodalom az elméleti keretek tekintetében – ha kifejezetten a közérdek és uniós jog 
kontextusából indulunk ki – szintén minimális,19 azonban viszonylag széles iroda-

11  11/70. Internationale Handelsgesellschaft mbH kontra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getre-
ide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114, 24. pont. 

12  C-297/88. és C-197/89. sz. egyesített ügyek Massam Dzodzi kontra Belga Állam, 
ECLI:EU:C:1990:360, 37. pont.

13  Knapp 2017; Horváth 2017.
14  Tóth 2008, 140–168. o.
15  Az OTKA T046289 sz. „Közigazgatás és közérdek” kutatás keretében.
16  Tóth 2008, 140. o.
17  Tóth 2008, 167. o.
18  Tóth 2008, 168. o.
19  Ritka kivételként lásd Moravcsik–Sangiovanni 2003; és Bělohlávek. Természetesen az egyes 

uniós jogterületeken belül az adott funkcionális közérdek fogalmi elemzése a külföldi szakiroda-
lomban is gyakoribb vizsgálati tárgy. 
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lom foglalkozik az uniós jog és a közrend (ordre public), illetve az azzal többnyire 
szinonimként értelmezett közpolitika (public policy) viszonyával.20 E fogalomkör 
könnyebben megragadható, tekintettel arra, hogy azt mind az uniós jog, mind az 
európai bírósági gyakorlat viszonylag homogén keretek között alkalmazza, és lé-
nyeges továbbá, hogy ezek az elemzések a közérdeknek ebben az összefüggésben 
is helyet találnak, ti. a közérdek is megjelenik mint lehetséges fogalmi komponens 
például a közpolitikai kivételek megalapozása során. 

Mindezek alapján az alábbi tanulmány az említett előzményekre építve keresi a 
fogalmi keretek tisztázását segítő további támpontokat, adalékokat. Ebből kifolyólag 
jelen írás sem törekszik átfogó elmélet megalkotására, hanem csak az alábbi néhány 
mozaikkal próbálja kiegészíteni az uniós jog és közérdek viszonyáról folytatott dis-
kurzust. Egyrészt a tanulmány vizsgálni fogja a közérdek fogalmi környezetét, és 
lehatárolja a fogalmat a nemzeti érdek, a közrend, valamint közpolitika koncepció-
jától (II. A közérdek fogalmi környezete. A közérdek összefüggései a nemzeti érdek, a 
közrend és a közpolitika fogalmakkal). Ezt követően a tanulmány a közérdek uniós 
jogi megjelenését és a szupranacionális szinten beazonosítható uniós érdek fogal-
mát fogja vizsgálni (III. A közérdek az uniós jogban. A szupranacionális közérdek), 
majd az elemzés konklúzióval zárul (IV. Záró megjegyzések). 

II. A KÖZÉRDEK FOGALMI KÖRNYEZETE
A közérdek összefüggései a nemzeti érdek, a közrend és a közpolitika fogalmakkal

1. A KÖZÉRDEK VIZSGÁLATÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS FOGALMI KÖRNYEZETE

A közérdek fogalmának meghatározása és alkalmazhatóvá tétele az Európai Unió 
jogrendjének vonatkozásában hasonló nehézségek elé állítja az elemzőket, mint 
amilyenekkel az uniós jog más absztrakt jellegű, értéktartalmú fogalmainak – pél-
dául az uniós értékek körében megjelölt szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogál-
lamiság21 stb. – vizsgálata során kell szembesülniük. Ennek kapcsán az alábbi három 
nehézséget szükséges kiemelni. 

Egyrészt kérdéses, hogy a közérdek politikai filozófiai, illetve jogelméleti alap-
jaira22 milyen módon építkezhetünk az Európai Unió esetében, melynek közjogi 
struktúrájában ugyan a föderális államok bizonyos elemei beazonosíthatók, de a 
berendezkedés megmarad a sui generis nemzetközi szervezet szintjén, ebből kifo-
lyólag a vonatkozó fogalomrendszer (például politikai közösség, kormányzat stb.) 
csak árnyalt jelentéstartalmak mellett és kompromisszumok árán tűnnek alkalmaz-

20  Corthaut 2009. 
21  EUSZ 2. cikk.
22  Lásd mindenek előtt: Sajó 1999; Bódig 2008. 
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hatónak. A  fogalomhasználattal összefüggésben további nehézségként jelentkezik 
az uniós jog többnyelvűsége. A különböző jogtörténeti háttérrel rendelkező államok 
jogi terminológiájában gyökerező, és a mintegy két tucat hivatalos nyelvi változat-
ban megjelenő uniós jogi források, valamint európai bírósági döntések megfogal-
mazásakor nagyon nehéz a konzekvens fogalomhasználat. Vagyis egyrészről külö-
nös odafigyelést igényel az alkalmazott fogalmak megválasztása, figyelembe véve, 
hogy sokszor a nemzeti jogban azonos elnevezés alatt megjelenő fogalmak tartalma 
különböző, más esetekben éppen ellenkezőleg, az eltérő elnevezések állnak tartal-
mi szempontból egymáshoz a legközelebb (lásd például a lent tárgyalt közrend és 
közpolitika fogalmakat). Másfelől nemcsak a tudatos fogalomválasztás alapulhat 
félreértésen, hanem a soknyelvűség miatt maga a fordítás is félrevezető eredmény-
re vezethet.23 Kétségtelen azonban, hogy e nehézségeket nem szabad túlértékelni, 
mert végső soron a jogban megjelenő absztrakt fogalmat a bíróság gyakorlatában 
alkalmazza, és értelmet tud – pontosabban értelmet is kell – adnia a fogalomnak a 
soknyelvű környezetben is.24 Végül a harmadik nehézséget a közérdek alapjainál kell 
keresnünk: amennyiben annak hátterébe a közjót helyezzük, sok esetben a közérde-
ket azért látjuk meghatározhatatlannak, mert igazából a közjó mibenléte a nehezen 
beazonosítható. A  közjó ugyanis nem objektív fogalom, és a diskurzív jellegéből 
fakadóan az ezzel összefüggő elvárások is nézőpontonként különbözőek lehetnek, 
ami értelemszerűen a közérdekről kialakult percepciót is közvetlenül befolyásolja. 
Túlzottan kihangsúlyozni azonban e nehézséget sem szabad, hiszen a közjó megha-
tározásának van egy olyan tartománya, amelynek az elfogadottsága, az adott közjó 
mögötti egyetértés könnyen valószínűsíthető. Ez így van az Európai Unió jogrend-
szere esetében is, ahol ehhez hasonló, nehezen cáfolható közjót előfeltételeznek pél-
dának okáért az Unió alapszerződési céljai,25 amelyek megvalósítása az Unió ráru-
házott hatásköreinek keretén belül történik.26 

Mindezeket figyelembe véve, de nem túlértékelve, a bevezető szakaszban előre-
vetítettekkel egybecsengő módon kijelenthető, hogy az uniós jog vonatkozásában 
is beazonosítható és értelmesen vizsgálható a közérdek koncepciója. Ahogyan erre 
szintén utalás történt, az alábbiakban nem átfogó elméletalkotás a cél, hanem in-
kább csak az előzményekre építő további szempontok megfogalmazása, ezen oknál 

23  Különösképpen, ha a hivatalos nyelvek a nyelvi párok rendkívül nagy száma miatt „nem 
átjárhatóak” minden kapcsolatban, hanem a fordítás közvetítő nyelveken keresztül történik, így a 
többes áttétel során a tényleges tartalom jelentősen romolhat. 

24  Bódig 2008, 33–34. Megjegyezhető, hogy e megközelítés nem egyezik Sajó álláspontjával, 
aki a jogalkalmazó szintjén jelentkező közérdekfogalmat „üresnek” tartja (Sajó, 1999). 

25  Az Unió céljai több szinten jelennek meg az alapszerződésekben. A preambulum mellett az 
EUSZ 3. cikke utal a célok általános szintjére (béke, az általa vallott értékek és népei jólétének elő-
mozdítása stb.), valamint az EU külkapcsolati elveit összefoglaló EUSZ 21. cikk is foglal magában 
célkitűzésként értelmezhető szempontokat. 

26  EUSZ 3. cikk (6).
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fogva az uniós jog kontextusában a politikai filozófiai alapok részletes bemutatását 
mellőzzük.27 Definíciós szinten azonban elengedhetetlen rögzíteni, hogy az alábbi 
elemzésben a közérdekre olyan fogalomként tekintünk, amely minden esetben va-
lamilyen közösség, érdekhordozó meglétét feltételezi, és hátterében beazonosítható 
a közjó. Némileg megelőlegezve az alábbiakat, az uniós jog kapcsán a közérdek meg-
határozása az érintett közösség meglétének vizsgálatát nem minden esetben igényli, 
mert ahogyan látható lesz, sokszor az alkalmazott fogalom a tagállami közérdekre 
utal vissza, amelynek kereteit viszont adott esetben a tagállami jogalkalmazó stb. 
tudja beazonosítani (tehát az érdekhordozók is jelen vannak, csak a kérdés átkerül 
a tagállami jog dimenziójába). Mindemellett az uniós jog vonatkozásában az a kér-
dés bír kiemelt jelentőséggel, hogy milyen formában nyilvánul meg szupranacio-
nális szinten a közérdek, vagyis hogyan ragadható meg a tagállamok feletti uniós 
közérdek. Az előzőekkel összhangban ilyen szupranacionális közérdek vagy uniós 
közérdek értelmezésünkben két feltétel együttes fennállása esetében igazolható: ha 
egyfelől a közjó az Európai Unió szintjén beazonosítható, másrészt az erről való 
mérlegelés szupranacionális szinten – az EU intézményrendszerén belül – történik, 
vagyis az adott közérdek mögötti megfontolások nem vezetnek vissza teljes egészé-
ben a tagállam közérdekére. 

A fogalmi környezet vizsgálata során lényeges továbbá, hogy a szakirodalom és a 
nemzetközi jogrendekkel összefüggő gyakorlat – beleértve ebbe az Európai Bíróság 
gyakorlatát is – a közérdeket többnyire nem elhatárolt, önálló fogalomként alkal-
mazza, hanem sok esetben más fogalmak környezetében, illetve más fogalmakkal 
összekapcsolva jeleníti meg. A közérdek fogalmi lehatárolásához ezen oknál fogva 
célszerűnek mutatkozik ezeket az összefüggéseket kiemelni, így az alábbiakban a 
nemzeti érdek, a közpolitika, a közrend és a közérdek között fennálló kapcsolatot 
ismertetjük. 

2. A NEMZETI ÉRDEK, KÖZÉRDEK ÉS AZ UNIÓS JOG KAPCSOLATA

A nemzeti érdek (national interest) mindenekelőtt a nemzetközi kapcsolatok elmé-
letében megjelenő fogalom, amely a közjót a külpolitika és a külkapcsolatok hom-
lokterébe emeli: a politikák igazolását támasztja alá, magyarázza és leírja az adott 
állam politikáit. Jelen írás keretei között nincs lehetőség a nemzetközi kapcsolatok 
elméletének teljes ívét végigvezetni a realista elméletektől az újabb konstruktivista 
teóriáig, de talán a fogalmi elhatárolás végett erre igazán nincs is szükség, elegendő 
a definíciókból kiindulni. A nemzeti érdek ebben az értelmezésben egy állam má-
sik állammal szembeni szükségleteit és követelményeit jelöli meg, amelyet a külső 

27  Ehhez lásd Tóth 2008; Bělohlávek 2012. 
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környezetre tekintettel kíván érvényesíteni.28 Mindemellett a nemzeti érdek olyan 
politikai cselekvést feltételez, amely az adott állam társadalmának a „legjobb”.29 
A  fogalom nehéz meghatározhatósága30 nehezítette analitikus alkalmazhatóságát, 
és ennek tudható be, hogy hátterében egységes koncepció sem alakult ki hosszabb 
időn keresztül. A nemzeti érdek példának okáért az uralkodó érdekével31 vagy „ál-
lamrezonnal” volt azonosított,32 később azonban morális tartalmának kihangsúlyo-
zása mellett gyakran a közérdekkel is azonos fogalomként jelent meg, és valamely 
közpolitika mögötti általános igazolásként, legitimációs eszközként nyert értelmet. 
A realista elmélet fejlődése azonban a nemzeti érdek és a közérdek fogalmának elha-
tárolásához vezetett: ebben a megközelítésben a nemzeti érdek az állam külkapcsola-
tához és külpolitikájához kötődik,33 míg a közérdek a belső politikák megalapozását 
szolgálja.34 Az előbbi kategóriába vonható nemzeti érdek a realista nemzetközi kap-
csolatok elméletét megalapozó Morgenthau alapkategóriája a nemzeti érdek, amely 
azt az örök érvényű mércét („perennial standard”) jelöli, amely alapján egy politikai 
lépés („political action”) megítélhető, és amely e lépést irányítja. Következésképpen 
a külpolitikát is a nemzeti érdek mentén kell definiálni. 35 A nemzeti érdeknek ál-
talános fogalom nem adható, annak jelentéstartalma történetileg változik, és attól a 
politikai, kulturális stb. közegtől függ, amelyben a külpolitikát megfogalmazzák.36 
Éppen ezért Morgenthau e változó tényezők miatt a nemzeti érdeket a hatalom/erő 
(„power”) fogalmán keresztül próbálta megragadni, amely voltaképpen az objektív 
valóságot fejezi ki abban tekintetben, egy állam mennyiben képes meghatározni és 
érvényesíteni mindazt, amit saját nemzeti érdekének tart egy másik állammal szem-
ben fennálló viszonyában.37 

Ezzel összefüggésben kérdésként tehető fel, hogy a realista elmélet rávonatkoz-
tatható-e az Európai Unióra, és be lehet-e azonosítani a nemzeti érdekkel azonos 
minőségű koncepciót, afféle „uniós érdeket”, ami egyben segíthetne elhelyezni a 
közérdeket is ebben a koordináta-rendszerbe.38 A nemzeti érdek alapvetően a szu-

28  Nuechterlein 1976, 247. o.
29  „[W]hat is best for a national society […]” (Rosenau 1968, 34. o.)
30  Vagyis annak feltárása, hogy valójában mi a nemzeti érdek tartalma. 
31  Lásd Machiavelli pesszimista realizmusát: Roskin 1994, 1. o.
32  Roskin emeli ki von Clausewitz hadtudósként koncepcióját, amely az akkori Európában el-

fogadott raison d’état/Staatsraison mentén értelmezte a nemzeti érdeket. Eszerint minden állam 
cselekvése a túlélés és a jólét iránti igény által motivált, beleértve ebbe a háború lehetőségét is, 
amely mellett racionálisan akkor dönteni, ha a háború mellett nincs más mód, amely elvezetne az 
érdek érvényesítéséhez. Vö. Roskin 1994, 2. o. 

33  Vö. Morgenthau, 1973, 528. o.
34  Beard 1934.
35  Morgenthau 1973, 528. o.
36  Morgenthau 1973, 8. o.
37  Morgenthau 1973, 5. o.
38  Részletes kifejtést ad Varju 2014.
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verenitáshoz kapcsolódó fogalom, 39 így habár annak homlokterében az államok áll-
nak, Morgenthau realista elméletében foglalkozott az Európai Gazdasági Közösség 
és a közösségi modell sajátosságaival is.40 Akkoriban ugyan még az EGK-tagállamok 
külpolitikai együttműködésének intézményesített formái nem jelentkeztek, Mor-
genthau a közösségi módszer szerinti együttműködést egy le nem zárt, organikus 
folyamatként értelmezte, amely a szuverenitás gyakorlásának fokozatos átadásával 
párosul.41 Ezt a feltételezést az integráció mélyülésének elmúlt évtizedei nagyban 
visszaigazolták, és ennek eredményeképpen az uniós külkapcsolatok mai arcula-
tának részét képezik a külpolitika és biztonságpolitika egyes területei is. Nem vé-
letlen, hogy az alapszerződés a Lisszaboni Szerződéssel egységesített külkapcsolati 
rendszere kifejezetten is utal az Unió érdekére. Nevezetesen, a teljes külkapcsolati 
rendszer vonatkozásában az Unió stratégiai érdekének (strategic interest) megha-
tározását az Európai Tanács feladataként rögzíti,42 míg a kül- és biztonságpolitika 
területén az általános érdek (general interest) 43 fogalmával operál.44 Az Unió érdeke 
párhuzamba állítható a realista megközelítésben alkalmazott nemzeti érdek fogal-
mával. E párhuzam egyrészt megmutatkozik abban, hogy mind a nemzeti érdek, 
mind az Unió esetében a stratégiai, illetve az általános érdek is legitimálja a külkap-
csolatokkal összefüggő döntéseket.45 Másfelől a realista nemzeti érdek és az Unió 
érdeke is végső soron a meghozott döntésekben fog manifesztálódni. Ahogyan egy 
adott állam nemzeti érdeke által legitimált külpolitikai döntés, ehhez kapcsolódó 
jogi szabályozás önmagában is kifejezi a nemzeti érdeket, az Unió esetében ehhez 
hasonlóan a külkapcsolatok körében meghozott döntés ki fogja fejezni az Unió stra-

39  A szuverenitás nem volt explicit feltétel Morgenthau elméletében, azonban a központi ka-
tegóriaként megjelenő hatalom/erő (power) szuverén államokra alkalmazott fogalom volt. Lásd 
Morgenthau 1973, 27–39. o.

40  Lásd Morgenthau 1973, 508–511. o. Valamint releváns és hasonlóan érdekes egy korábban 
– még az EGK magalapítását megelőzően tett – megjegyzése: „When the national state will have 
been replaced by another mode of political organization, foreign policy must then protect the 
interest in survival of that new organization” (Morgenthau 1952, 972. o.).

41  Morgenthau 1973, 510. o.
42  EUSZ 22. cikk (1) bekezdés szerint az Unió stratégiai érdekeit és célkitűzéseit az Európai 

Tanács meghatározza meg. 
43  EUSZ 24. cikk (2) bekezdés: „Az Unió a külső tevékenységeire irányadó elvek és célkitűzések 

keretében közös kül- és biztonságpolitikát folytat, határoz meg és hajt végre, amely a tagállamok 
közötti kölcsönös politikai szolidaritás továbbfejlesztésén, az általános érdekű ügyek azonosítá-
sán és a tagállamok fellépései között egyre növekvő fokú összhang megvalósításán alapul.”

44  Lásd ezzel összefüggésben a bizottság feladatát, EUMSZ 17. cikk (1) bekezdés első mondat: 
„A Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő 
kezdeményezéseket.”

45  Végső soron ezt fejezik ki a fent hivatkozott EUMSZ 22. és 24. cikkek is, mindez egybecseng 
Kissinger sokat idézett intenciójával: „When you’re asking Americans to die, you have to be able 
to explain it in terms of the national interest.” Megjelent: USA Today, November 22, 1995, idézi: 
Weldes 1996, 276. o.
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tégiai vagy általános érdekét. Az Unió esetében azonban a sajátos döntéshozatali és 
szervezeti modellből kifolyólag az Unió érdekének feltárása lényegesen összetettebb 
feladat. Mivel a döntéshozatal általános sémája – némi leegyszerűsítéssel – a bi-
zottság, tanács és parlament együttműködését igényli, ezért az uniós stratégiai vagy 
általános érdek hátterében sokkal szélesebb megfontolások húzódhatnak meg. Ha-
bár az Unió érdekét elsősorban a bizottság testesíti meg, a tanácsi döntéshozatalba 
a tagállamok pozíciójukon keresztül saját (tagállami) nemzeti érdeküket is képesek 
becsatornázni,46 valamint a parlament is megjeleníthet olyan szempontokat, akár a 
közérdeken nyugvó, más uniós politikákhoz kapcsolható komponenseket, melyek a 
külkapcsolatokkal összefüggő döntési folyamatban az uniós érdek komplex jellegé-
hez hozzájárulhatnak. 

Összegezve tehát, a nemzeti érdek fogalmához hasonlóan – mintegy kvázi „nem-
zetek feletti uniós érdekként” – fogható fel az uniós stratégiai, illetve általános érdek 
koncepciója, azonban a közérdek nem választható le olyan erőteljesen az uniós ér-
dek fogalmáról, mint amilyen módon a klasszikus realista nemzetközi kapcsolatok 
elmélete a közérdeket elhatárolja a nemzeti érdek kategóriájától. A közérdek az 
Unió sajátos szervezeti-döntéshozatali konstrukciójának köszönhetően a „nem-
zetek feletti uniós érdeket” manifesztáló külpolitikai döntéshozatal során köz-
vetlenül becsatornázódhat, így az az uniós stratégiai, illetve általános érdekétől 
függetlenül nehezen értelmezhető, inkább tehát az utóbbi komponenseként kell 
a közérdekre tekintenünk. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a nemzeti érdekkel 
analóg módon felfogott kvázi „nemzetek feletti uniós érdek” kategóriája nem azo-
nos a későbbiekben a „nemzetek feletti uniós közérdek” (szupranacionális köz-
érdek) kapcsán hipotetikus jelleggel vizsgált, különböző érdekeket magában foglaló 
uniós érdekkel.47 

3. A KÖZREND, KÖZPOLITIKA ÉS KÖZÉRDEK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ UNIÓS JOG 
KONTEXTUSÁBAN

A közpolitika és a közrend fogalmak elkülönült magyar nyelvű használatával szem-
ben a nemzetközi jog területén e két fogalom (public policy és ordre public) jelentése 
összefügg, ezeket a szakirodalom többnyire hasonló jelentéstartalmú fogalomként 
alkalmazza. Ahogyan látható lesz, ehhez képest még közvetlenebb a kapcsolat és 
teljesen elmosódnak a fogalmi határok az uniós jogi szövegekben, ahol az angol szö-

46  Lásd Varju idézett munkáját, amelyben részletesen elemzi a tagállamok nemzeti érdekének 
és az uniós érdek viszonyát (Varju 2014, 12. o. és köv.).

47  Lásd lent III. fejezet 2. pontot.
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vegváltozatokban alkalmazott public policy megfelelőjeként a francia fordításokban 
az ordre public szerepel.48 

A nemzetközi jogi irodalomban a public policy (ordre public) fogalmak azokra a 
szabályokra utalnak, amelyek mentén az államok, szerződő felek stb. eltérhetnek 
az általános kötelezettségektől, amennyiben az adott kötelezettség saját közpolitikai 
megfontolásaik fényében nem elfogadható.49 Másképpen megfogalmazva, a nem-
zetközi jogi terminológiában a public policy (ordre public) fogalmak elsősorban egy 
főszabályként alkalmazott norma alóli kivételként foghatók fel.50 E fogalmaknak van 
némi színezete attól függően, hogy a nemzetközi jogrend mely területén jelennek 
meg. A nemzetközi közjogban a közrend kevésbé bevett, önálló fogalom, de a nem-
zeti közrend fogalmának átemelésére történtek kísérletek.51 Hasonlóan a nemzeti 
jogokhoz, a közrend ebben a formában a nemzetközi jogrend alapvető szabályaira 
utal a jus cogens kontextusában.52 Kiemelhető a párhuzam e fogalom és az erga om-
nes kötelezettségek között, amely a Nemzetközi Bíróság Barcelona Traction-ügyé-
ben nyert megfogalmazást.53 Emellett az irodalom a nemzetközi közrend körébe 
vonja a nemzetközi bűncselekmények koncepcióját is.54 Az e komponensek által al-
kotott nemzetközi közrend fogalma azonban nehezen pontosítható, mivel – példá-
nak okáért – a jus cogens konkrét tartalmáról vagy a nemzetközi bűncselekmények 
fogalmáról nem alakult ki osztatlan egyetértés. A nemzetközi közrend kevésbé tisz-
tázott jellege miatt így az nehezen helyezhető el a közérdek viszonyában, inkább 
csak sejthető, hogy a közérdek az egyes komponensek – például a nemzetközi bűn-
cselekmények – mögött meghúzódó szempont lehet. 

A nemzetközi kereskedelmi jogban a közrend a kivételekhez kapcsolható foga-
lom. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények széles köre nevesíti azokat a köz-
rendi (közpolitikai) jellegű kivételeket, amelyek az egyezmények szabályainak alkal-
mazása alól mentesíti a szerződő feleket. E kivételek alkalmazásának legkiterjedtebb 
gyakorlata a WTO vitarendezési eljárásában alakult ki. A WTO-tagállamok közren-

48  A  kontinentális szóhasználat a közrend kifejezést követi (Öffentliche Ordnung, ordine 
pubblico stb.)

49  Bělohlávek 2012, 119. o.
50  Nemzeti jogi kontextusban azonban a brit és a francia terminológia is eltér. Míg a francia 

„ordre public” a jogállami alapokon nyugvó állam – a Francia Köztársaság – alapvető struktúrájá-
ra (alapjogok stb.) utal, addig a brit „public policy” a hazai szóhasználathoz hasonló, közpolitikai 
értelemben fogható fel. Vö. Lange 2007, 8. o.

51  Shaw 2008, 125. o. és köv. Megemlíthető, hogy Shaw ugyanitt szinonimként használja a pub-
lic order és public policy fogalmakat. A nemzetközi közjog tekintetében hasonló értelemben – a 
public policyvel szinonim módon – használja Forde, azonban a közjogi jelentéstartalomtól le-
választja a nemzetközi (kollíziós) magánjogi értelmezést, amely alatt a lex fori szerinti közrend 
„előzetes érdekelemzését” („pre-interest analysis”) érti (Forde 1980, 259. o. és köv.).

52  Shaw 2008, 125. o.
53  Barcelona Traction, Light and Power Co. Case, ICJ Reports, 1970, 3, para. 33–34.
54  Corthaut 2007, 22–23. o.
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di (közpolitikai) jellegű hivatkozása a GATT számos cikke alapján megtörténhet. 
Ezek közül a legáltalánosabb a GATT XX. cikkébe foglalt kivételek köre, amely al-
kalmazása kétlépcsős mérlegelést igényel. Az első kérdés annak eldöntése, hogy egy 
tagállami intézkedés igazolható-e a XX. cikk valamilyen különös kivételi szabályá-
val. Ennek alátámasztását követően pedig a GATT XX. cikk általános feltételeinek, 
vagyis a cikk bevezető szakaszának fennállását kell megvizsgálni.55 Ezek közül széles 
körű gyakorlata van az egészségvédelmi célú intézkedések, valamint a közerkölccsel 
összefüggő nemzeti szabályok kivételének. Az előbbi kivétel az emberi, állati, illetve 
növényi élet vagy egészség védelme érdekében tesz kimenthetővé tagállami intézke-
déseket.56 Általánosságban nézve ez két fontos tényező igazolását igényli. Egyfelől 
a bevezetett intézkedés egy olyan célrendszert kell kövessen, amely alkalmas arra, 
hogy az élet, egészség védelmét szolgálja, vagyis csak adekvát eszköz jöhet számítás-
ba. Másrészt alá kell támasztani, hogy a korlátozó eszköz szükséges ahhoz, hogy az 
emberek, állatok, növények védelméhez szükséges célrendszer érvényre juthasson.57 
E feltételek igazolásához az esetek többségében nem kerülhető meg objektív és meg-
győző tudományos elemzések, ezek alapján összeállított bizonyítékok felmutatása.58 
Emellett a közerkölccsel összefüggő jogalapra hivatkozással59 a tagállamok a közer-
kölcs védelméhez szükséges intézkedéseket vezethetnek be. Magától értetődő, hogy 
a közerkölcs fogalma nem határozható meg objektív kritériumokkal, annak sajá-
tosságai államonként változhatnak. A  közerkölcsre hivatkozás alkalmazhatósága 
ugyanakkor lényegesen szélesebbnek tűnik, mint amire az etikai megfontolások ál-
talában következtetni engednének. Ily módon e kivétel például igazolhatja pornog-
ráf irodalom importtilalmát, alkalmazhatónak tűnik emberi jogi jogsértések eseté-
ben, gyermekmunka tilalmát sértő módon készített termékekkel szemben, 60 vagy 
például olyan állatokból származó alapanyagok felhasználásával készült termékek 
forgalmazásának tilalmát támaszthatja alá, amelyek vadászatát az érintett államban 
erkölcsi okok miatt tiltják.61 E két kivétel mellett említhető még hasonló közrendi 
(közpolitikai) kivételként a GATT–WTO-jogrend alapján a nemesfémek,62 a fog-

55  A bevezető szakasz, vagyis az ún. chapeau vizsgálata kapcsán a megválaszolandó kérdés, 
hogy az elrendelt intézkedés az azonos feltételekkel rendelkező országok között nem eredmé-
nyez-e indokolatlan vagy önkényes diszkriminációt, és nem tekinthető-e a nemzetközi kereske-
delem leplezett korlátozásának (Lester–Mercurio–Davies–Leitner 2008, 408. o.).

56  GATT XX. cikk b) pont.
57  US – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline. Appelate Body Report. WT/

DS2/AB/R (29 April 1996) 17. o.
58  Horváthy 2014a, 102–103. o.
59  GATT XX. cikk a) pont.
60  Bossche 2005, 615. o.
61  Lásd ehhez részletesen Horváthy 2014a. 
62  GATT XX. cikk c) pont.
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vatartottak által készített termékek,63 műkincsek64 kereskedelmével összefüggésben, 
illetve a kimeríthető természeti erőforrások megőrzése céljából65 alkalmazott korlá-
tozó intézkedés esetei. 

A  nemzetközi kereskedelmi jog kapcsán az előzőekben példálózó jelleggel vá-
zolt közrendi (közpolitikai) kivételek egyes kategóriái mögött megragadható a köz-
érdek, azonban nem igényel különösebb magyarázatot, hogy a közérdek ezekben 
az esetekben a kereskedelmi korlátozást bevezetni szándékozó állam közérdeke (az 
érintett államon belül kapcsolódik az életvédelmi, közerkölcsvédelmi stb. közérdek-
hez).66 Emellett megemlíthető, hogy a kivételeken túlmenően anyagi jogi szabályok-
ban közvetlenül is megjelenik a közérdek, így a beruházásvédelem területén a tu-
lajdon elvonásának szabályai kapcsán a kisajátítás alapvető garanciájaként rögzített, 
hogy a tulajdonjog elvonásának közérdekből kell történnie.67 Viszont ahogy maga 
a közrend sem, az e mögött megjelenő közérdek sem transznacionális kategória. 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy vannak ebbe az irányba mutató törekvések 
is az irodalomban, mindenekelőtt a közösségi érdekekkel összefüggő (community 
interests) elemzések említendők,68 azonban ezek az elemzések nem meggyőzőek a 
transznacionális jellegű közérdek fennállásának az igazolása kapcsán, inkább olyan 
kísérletként értékelhetők, mely keretében a fentiekben elemzett, nemzetközi (jogi) 
közrend fogalmát próbálják a nemzetközi kereskedelmi jogra extrapolálni. Mind-
ezek alapján a nemzetközi kereskedelmi jogban a közrend és közpolitika fogalma 
a kivételi szabályozáshoz kapcsolható, amelyen belül az egyes kivételi esetek igazo-
lásául szolgálhatnak olyan szempontok, melyek az adott állam közérdekéhez kap-
csolhatók. Emellett ezen a területen anyagi jogi szabályozásban is találunk példát 
közérdekre, ellenben ezekben az esetekben is az érintett államok közérdekéről, és 
nem valamiféle transznacionális közérdekről van szó. 

A nemzetközi kereskedelmi jogban látottakhoz hasonló funkciót tölt be és a ki-
vételekhez kapcsolódik a nemzetközi magánjogban alkalmazott közrendfogalom.69 
A nemzetközi magánjog esetében azonban eljárási szemléletű fogalommal állunk 
szemben, amely elsősorban az alkalmazott jogot, ítéletek elismerését és esetleg 
mögöttesen a joghatósági szabályokat érintheti. Jelesül az adott állam egyrészt az 
egyébként alkalmazandó külföldi jog figyelembevételétől eltekinthet, amennyiben 

63   GATT XX. cikk e) pont.
64  GATT XX. cikk f) pont.
65  GATT XX. cikk g) pont.
66  Ebben az értelemben lásd Condon 2014. Az államok közérdekkel összefüggő szabályozásá-

nak kimenthetőségét, annak explicit és implicit eseteit mutatja be. 
67  A vonatkozó szabályozáshoz, valamint a Hull-doktrínához részletes elemzésként lásd Víg–

Doklestić 2016, 46. o. és köv. Szintén megemlíti Koi 2008, 103. o.
68  Például lásd Tietje–Lang 2016. 
69  Ebben az értelemben, kivételi karakterét hangsúlyozza Forde 1980. Átfogó elemzéshez lásd 

Raffai 2008.
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megítélése szerint az a közrendjével nem egyeztethető össze. Hasonló alapon ta-
gadhatja meg külföldi ítéletek elismerését is, ha annak végrehajtása beleütközne az 
adott állam közrendjébe. Hipotetikus jelleggel, mögöttesen egyes joghatósági sza-
bályok mögött is valószínűsíthető a közrend, amennyiben az érintett állam eljárási 
joga amiatt foglal magában valamely kizárólagos joghatósági esetet, hogy ezzel a 
saját közrendjét védje. Mindezek alapján a nemzetközi magánjog esetében – hason-
lóan a nemzetközi kereskedelmi joghoz – a közrend és ebből kifolyólag a közrend 
hátterében feltételezhető közérdek az egyes államokhoz kapcsolódik.70 

A  nemzetközi jogrend különböző ágaiban megjelenő fogalomhasználat bemu-
tatása után végül a közrend és közpolitika kapcsán is megvizsgálható e fogalmak 
uniós jogi környezete. Miként a fentiekben említve lett, a közrend (ordre public) és 
közpolitika (public policy) fogalmak az uniós jog kontextusában azonos jelentéstar-
talmú fogalomként jelennek meg.71 A közrend (közpolitika) elsősorban a fent már 
megismert kivételi szabályokhoz hasonló funkcióval bír, így ebben az összefüggés-
ben kevésbé absztrakt, mint inkább a kivételeket megalapozó konkrét feltételeket 
leíró fogalom. Ha magasabb szinten próbálunk általánosítani, a közrend ilyetén fel-
fogása mögött (is) az érintett szabályozás – többnyire tagállami szabályozás – vala-
mely értéke, értékei ragadhatók meg.72 

A közrend (közpolitika) elsősorban a belsőpiaci alapszabadságok alóli kivételek 
megalapozása kapcsán kap szerepet. A vonatkozó gyakorlat részletes kifejtése a je-
len kutatáshoz kapcsolódó külön tanulmány tárgyát képezi, ezért e helyütt csak az 
általános összefüggésekre szorítkozunk.73 Mindenekelőtt szembetűnő, hogy a belső 
piaci kivételek hátterében teljesen azonos elvi megfontolások fedezhetők fel, mint 
amelyek a nemzetközi kereskedelmi jog kivételi szabályainak létrejöttét meghatá-
rozták. Jelesül, az EGK létrehozásakor a tagállamok elfogadták azt a tényt, hogy 

70  A köz érdekének megsértésére vezeti vissza a közrend/közpolitika nemzetközi magánjogi 
fogalmát Murphy 1981, 592. o.

71  Példaként lásd Jacobs főtanácsnok Salzgitter-ügyben megfogalmazott indítványából: „[…] 
in my view, be an exception as regards pleas in law involving matters of public policy (moyens 
d’ordre public) […]” (kiemelés H. B.). Jacobs főtanácsnok indítványa a C-210/98. P. sz. Salzgit-
ter AG, korábban: Preussag Stahl AG kontra az Európai Közösségek Bizottsága és Németországi 
Szövetségi Köztársaság ügyben. ECLI:EU:C:2000:172. 129. pont. (A német szövegváltozatok ál-
talában az „öffentliche Ordnung” kifejezést alkalmazzák.)

72  Ezt jól kifejezi az előzőekben idézett főtanácsnoki indítvány is: „[…] It is difficult to define 
matters of public policy. Which points a court may raise of its own motion ultimately depends 
on the fundamental values of the legal order concerned, on the respective roles of the parties and 
the court under the applicable rules of procedure, on the branch of the judiciary which is called 
upon to apply the concept, and on the level at which the proceedings take place.” Jacobs főtanács-
nok indítványa a C-210/98. P. sz. Salzgitter AG, korábban: Preussag Stahl AG kontra az Európai 
Közösségek Bizottsága és Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben, ECLI:EU:C:2000:172. 
134. pont.

73  Lásd részletes elemzésként Knapp 2017. 
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a közös piacot érintő területeken az általuk fontosnak tartott értékek, módszerek 
jelentősen eltérhettek, másképpen kifejezve: a tagállamok közrendje nem volt ho-
mogén ebben a vonatkozásban.74 Következésképpen a közös piac koncepciójának 
elfogadása csak olyan feltétellel volt elképzelhető, ha ezekre az eltérésekre – egyes 
meghatározott legitim szempontok alapján – a szabályozás figyelemmel lesz, vagy-
is ez eredményezte az eredeti EGK-szerződésébe foglalt közös piaci kivételeket.75 
Mivel e kivételek definícióját az alapszerződések nem tartalmazták, azok terjedel-
me az Európai Bíróság gyakorlatában kristályosodott ki. A  bíróság ítélkezésének 
kezdeti időszakban a közrend a tagállami közrendekkel volt azonos, vagyis a kon-
cepció a territoriális megközelítésre épült.76 Ebből kifolyólag – mivel a tagállam a 
közrenddel összefüggő megfontolásait megváltoztathatta – a fogalom dinamikus, 
tehát nemcsak tagállamonként eltérő tartalmú, hanem időben is változó volt. 77 E 
dinamika lényeges korlátját képezte azonban maga az alapszerződés és a közössé-
gi jog, vagyis a tagállamnak a saját – például az alapszabadságok alóli kivételhez 
kapcsolódó – közrendjének meghatározásakor figyelembe kellett vennie az érintett 
jogintézmény közösségi jogi jellegét is.78 Később a közrend meghatározása kapcsán 
a bíróság tovább szűkítette a tagállamok mozgásterét a közrend fogalmának ponto-
sításával. A tagállami közrend hátterében beazonosíthatónak kellett lennie a társa-
dalom alapvető érdekét („fundamental interests of society”) fenyegető valós és ko-
moly veszélynek („genuine and sufficiently serious threat”).79 Ezzel párhuzamosan 
a bíróság gyakorlata az alapszerződés által nevesített kivételi kategóriák mellett80 
implicit szempontokat is elfogadott (lásd kényszerítő követelmények – mandatory 
requirements;81 értékesítési feltételek – selling arrangements,82 nyomós közérdek – 
overriding reasons of general interest/imperative reasons in the general interest83 stb.), 

74  Hasonló értelemben lásd Kessedjian 2007, 28. o.
75  Lásd a hatályos alapszerződésben az EUMSZ 36. cikket. Nem mellékesen e nevesített kivé-

telek jelentős részben megfogalmazásbeli hasonlóságot mutatnak a fent szintén megutalt GATT 
XX. cikkével.

76  Kessedjian 2007, uo. 
77  Lásd 41–74. Yvonne van Duyn kontra Home Office (van Duyn ügy), ECLI:EU:C:1974:133, 

4. pont második mondat. 
78  Mindez azt jelenti, hogy a tagállam csak a közösségi jog biztosította keretek között, egyolda-

lú módon nem határozhatta meg a közrendjének tartalmát („[…] its scope cannot be determined 
unilaterally by each member state without being subject to control by the institutions of the Com-
munity […]”), lásd van Duyn ügy, 4. pont első mondat. 

79  30/77. Régina kontra Pierre Bouchereau (Bouchereau-ügy), ECLI:EU:C:1977:172, 35. pont.
80  A hatályos alapszerződésben: EUMSZ 36. cikk.
81  120/78. Rewe-Zentral AG kontra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 

ECLI:EU:C:1979:42, 8. pont.
82  C-267/91. és C-268/91. sz. egyesített ügyek. Bernard Keck és Daniel Mithouard elleni bün-

tetőeljárás, ECLI:EU:C:1993:905, 16. pont.
83  Szolgáltatási szabadság kapcsán lásd C-55/94. Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell’Or-

dine degli Avvocati e Procuratori di Milano, ECLI:EU:C:1995:411, 37. pont; a letelepedés szabad-
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amelynek határait esetről esetre pontosította, befolyásolva ezáltal a tagállamok lehe-
tőségeit a meghivatkozható közrendi (közpolitikai) megfontolásokkal kapcsolatban. 
A bíróság gyakorlata mind a mai napig többnyire megszorító jellegű, azaz az uniós 
jogi kötelezettségeket tágan, míg a kivételeket szűken értelmezi, szűk teret biztosítva 
a tagállamok közrendi jellegű megfontolásainak. Az eddigi esetjog alapján a tagál-
lamok saját közrendi követelményre elsősorban abban az esetben tudnak sikeresen 
hivatkozni, ha az érintett szempontok az uniós jog által is elismertek, példának oká-
ért az alapszerződések azt uniós értéknek tekintik.84 

Az uniós gazdasági alapszabadságok mellett a közrend (közpolitika) fogalma az 
uniós nemzetközi magánjog területén is beazonosítható. A bíróság már a Brüsszeli 
Egyezmény kapcsán is foglalkozott a közrend fogalmával, és ennek során a közrend 
(ordre public/public policy) kivételi szabály jellegét megerősítette,85 amelyre hivatko-
zással külföldi jog alkalmazása vagy külföldi ítélet elismerése tagadható meg. A köz-
rend e karaktere azon a vélelmen alapul, hogy a külföldi ítélet és a lex fori szerinti 
tagállam ítéletei alapvetően azonos értékűek,86 megtagadásra kivételesen csak akkor 
kerülhet sor, ha annak elismerése és végrehajtása valóban az érintett tagállam köz-
rendi megfontolásait sértené. Ebből kifolyólag az uniós nemzetközi magánjogban 
alkalmazott fogalom karaktere inkább eljárási jellegű, szemben a belső piaci köz-
politikai kivételekkel, amelyek alapvetően anyagi jogi kivételként értelmezhetők.87 
Habár a közrendnek mindenre kiterjedő, általános definíciója nem jelenik meg az 
uniós nemzetközi magánjogban, a gyakorlat értelmezésében az a tagállam alapve-
tő, lényeges normájához vagy értékéhez kapcsolható,88 amelyek mögött a közérdek 
szintén valószínűsíthető. Lényeges továbbá, hogy a bíróság gyakorlata itt is megszo-
rító, vagyis e kivételt szűken értelmezi. Jól látható tehát, hogy az uniós jogban azo-
nos tartalommal felruházott közrend és közpolitika elhatárolható ugyan a szűkebb 
terjedelmű közérdek kategóriájától, viszont e fogalmak között a gyakorlatban szoros 
a kapcsolat. A közérdek a közrend (közpolitika) mögött beazonosítható, utóbbiak-
kal összefüggő megfontolások visszavezetnek a közérdek fogalmára. 

sága körében lásd C-169/07 Hartlauer Handelsgesellschaft mbH kontra Wiener Landesregierung 
és Oberösterreichische Landesregierung, ECLI:EU:C:2009:141, 44. pont. 

84  Például alapjogok védelmére – vagy adott esetben sérelmének elhárítására – sikerrel tá-
maszkodhatnak tagállamok közrendi kivételek indokolása során, lásd például C-7/98 Dieter 
Krombach kontra André Bamberski, ECLI:EU:C:2000:164; valamint C-36/02. Omega Spielhal-
len- und Automatenaufstellungs-GmbH kontra Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 
ECLI:EU:C:2004:614. Részletes elemzéshez lásd Lange, 2007; Kessedjian, 2007.

85  Lásd 145/86 Horst Ludwig Martin Hoffmann kontra Adelheid Krieg, ECLI:EU:C:1988:61, 
21. pont. 

86  Hess–Pfeiffer 2011, 28. o.
87  Lásd hasonló értelemben, külön nevesítve a „procedural ordre public” fogalmát Lopez-Tar-

ruella 2000, 129. o.
88  Hay 2007, 291. o.



A KÖZÉRDEK KONCEPCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN  231

III. A KÖZÉRDEK AZ UNIÓS JOGBAN. A SZUPRANACIONÁLIS KÖZÉRDEK

1. A KÖZÉRDEK FOGALMÁNAK MEGJELENÉSE AZ UNIÓS JOGBAN

A fenti fogalmi elhatárolások kapcsán is alapvető kérdésként fogalmazódott meg, 
hogy a háttérben megjelenő közérdek felfogható-e uniós szintű, szupranacionális 
jellegű közérdekként, vagy az adott fogalom visszavezet minket a tagállam szintjén 
mérlegelhető megfontolásokhoz. Felidézve az uniós közérdek korábbiakban rögzí-
tett munkadefinícióját, két feltétel vizsgálata szükséges az uniós közérdek beazo-
nosításához: egyrészt az Európai Unió szintjén megragadható közjó, másrészt az 
a feltétel, hogy a közérdekről való mérlegelés szupranacionális szinten – az EU in-
tézményrendszerén belül, döntéshozatali mechanizmusának keretei között – törté-
nik. A közjó mögött valamely csoport, közösség stb. érdeke feltételezhető. A fenti 
fogalmi elhatárolások kapcsán mondottakra figyelemmel, és támaszkodva a jelen 
kutatáshoz kapcsolódó tanulmányra is,89 az uniós jogban beazonosítható közérdek 
az alábbi érdekeltekre vezethető vissza: 

a) Földrajzilag lehatárolható érdekeltek köre: ennek legpregnánsabb példája maga 
a tagállami közérdek. A közpolitikai kivételek igazolása kapcsán említett pél-
dák esetében az uniós jog főszabályától való eltérés mögött végeredményben 
a tagállam közérdekkel összefüggő megfontolásai álltak (közrend, közbizton-
ság stb.). E kategóriák tartalmának meghatározása a tagállam kompetenciája, 
viszont mozgásterét behatárolja, hogy a közpolitikai kivételek csak az uniós 
jogi keretekre tekintettel alkalmazhatók. A tagállamtól eltérő földrajzi dimen-
zió megjelenhet például a regionális politika mögött feltételezhető közérde-
kek esetében, de egyes belső piaci kivételek mögött beazonosítható érdekeltek 
köre sem esik szükségképpen egybe a tagállam földrajzi dimenziójával.90 

b) Uniós szinten megfogalmazott csoportérdekek: külön kategóriaként említhető 
az az eset, amikor az uniós szabályozás meghatározott attribútumok alapján 
lehatárolt csoportok érdekeit érinti, és e szabályozás mögött azonosítható be 
a közérdek (például uniós szinten értelmezett fogyasztók érdekei az uniós 
fogyasztóvédelmi politika esetében, vagy például az uniós szociálpolitika, 
esélyegyenlőségi politika célcsoportjai stb.).

c) Az „uniós össztársadalmi érdek” kifejeződése a szabályozásban: azok az uniós 
politikák említhető ebben a kategóriában, amelyek valamilyen módon min-

89  Knapp 2017.
90  Lásd például a közerkölcs kivételének esetét (EUMSZ 36. cikk) az áruk szabad áramlása 

kapcsán. Az Európai Bíróság az etikai pluralizmus talaján kidolgozott közerkölcs nemcsak az 
egyes tagállamok esetében lehet eltérő, hanem akár egy adott tagállamon belül is létezhetnek 
lehatárolt etikai elvrendszerek, így akár ezek is igazolhatnak áruk szabad áramlásával összefüggő 
korlátozásokat. A közerkölcs uniós jogi koncepciójához és a vonatkozó esetjog elemzéséhez lásd 
McCrea 2009, 98. o. és köv. 
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denkit egyaránt érintenek, például az uniós környezetvédelmi politika,91 klí-
mapolitika stb. mögött feltételezhető közérdek; vagy az Unió működésével 
összefüggő közérdekek.92 

d) „Uniós szinten aggregált közérdek”: az utolsóként említett esetkör azt az uniós 
közérdeket foglalja magában, amely különböző részérdekek – akár földrajzi 
vagy más szempont mentén lehatárolt érdekek – összevetésén alapul. Ennek 
kézenfekvő példája az EU kereskedelempolitikájában alkalmazott „uniós ér-
dek” kategóriája (részletes bemutatását lásd lent). 

Az uniós közérdek munkadefiníciója alapján gyorsan levonható az a következtetés, 
hogy a fenti négy eset közül az a) pontban említett lehetőség a fogalom terjedelmén 
kívül marad, mivel itt a közérdek nem az Európai Unió szintjén azonosítható be. 
Másképpen kifejezve, ugyan az a) pontban említett közérdektípusok is relevánsak 
az uniós jog szempontjából, csak ez esetben nem beszélhetünk szupranacionális 
jellegű, uniós közérdekről. Kiemelendő azonban, hogy az a) pont esetében találha-
tunk olyan szűkebb földrajzi értelemben alkalmazott fogalmat, amelynek létezik és 
az uniós jogban jelentőséggel bír az uniós dimenziójú „alakváltozata” is. Példaként 
említhetők a tagállami közpolitikai jellegű kivételek közül a közrend, közbiztonság 
stb., amelynek van szupranacionális megfelelőjük is, és példának okáért, akkor jut-
hatnak szerephez, ha maga az Európai Unió akar igazolni e megfontolások alapján 
korlátozásokat nemzetközi egyezmények keretei között.93 

A b)–d) pontokban említett esetek viszont uniós szinten beazonosítható közér-
deket valószínűsítenek, a közérdekkel kapcsolatos mérlegelés intézményi-eljárási 
háttere esetenként változó. A háttérben beazonosítható érdekek alapvetően kétféle 
módon állnak össze uniós érdekké. Egyrészt egyének vagy csoportok érdekei ösz-
szegződnek (az említett példák közül például fogyasztóvédelem, környezetvédelem 
stb.), vagy egyes egymással versengő érdekhordozók közül az érdekmérlegelés so-
rán kiválasztottak érdekei képezik az uniós érdek alapját (például kereskedelem-
politika). 

91  Horváth 2017.
92  Lásd ehhez a Tóth Judit által „uniós közérdekként” beazonosított kategóriát és az ott említett 

példákat is (például a szervezet és integráció fennmaradása, továbbfejlesztése mint önmagában 
vett közérdek), amelyek ebben a csoportban említhetők (Tóth 2008, 148. o.).

93  Talán legérdekesebb ezek közül a fent már példaként említett közerkölcs: habár a belső piaci 
korlátozások kapcsán az Európai Bíróság kizárta, hogy a közerkölcsnek egységes, uniós szintű 
fogalmi hátteret adjon, egy WTO előtti vitarendezési eljárásban az Európai Uniónak voltaképpen 
az uniós közérdekre hivatkozással sikerült igazolnia korlátozást, nevezetesen az embertelen va-
dászati módszerekkel elejtett fókákból származó termékek kereskedelmi tilalmát. (További érde-
kesség, hogy ez esetben az uniós közerkölcs fennállását az EU uniós szintű közvélemény-kutatási 
adatokkal támasztotta alá.) Lásd Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal 
Products. European Communities – Canada DS400.; European Communities – Norway DS401.
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Az uniós szintű – szupranacionális jellegű – közérdek illusztrációjaként az aláb-
biakban a közös kereskedelempolitikában megjelenő uniós érdeket és az ezzel ösz-
szefüggő érdektesztet mint kiemelt példát mutatjuk be. 

2. A KERESKEDELEMPOLITIKAI „UNIÓS ÉRDEK”  
MINT SZUPRANACIONÁLIS KÖZÉRDEK

A  szupranacionális jellegű, uniós közérdek többnyire magas absztrakciós szintű 
fogalmakat foglal magában (lásd például az integráció céljaival összefüggő uniós 
közérdeket), e fogalmak gyakorlati alkalmazhatósága meglehetősen korlátozott. Ez-
zel szemben az alább ismertetendő „uniós érdek” (Union interest)94 elsősorban gya-
korlati jelentősége miatt érdemel figyelmet. További előnye, hogy világos analitikus 
struktúrával bír, alkalmazásának eljárási háttere is jól belátható, így könnyen meg-
világítja és érthetővé teszi a fent megjelölt szupranacionális jellegű, uniós közérdek 
lényeges sajátosságait. 

Az uniós érdek a fenti kategóriák szerint a d) pontban említett, „uniós szinten 
aggregált” közérdek típusát testesíti meg. A közös kereskedelempolitika területén 
alkalmazott fogalom a harmadik államokból érkező import korlátozását lehetővé 
tevő intézkedések kapcsán vetődik fel. A három fő kereskedelempolitikai eszköz – a 
dömpingellenes,95 a támogatással szembeni eljárásban,96 valamint az általános véd-
intézkedés97 – esetében jelenik meg az uniós érdek mérlegelendő szempontként. 
Az uniós érdek ezen eszközök alkalmazását igazoló anyagi jogi feltételek között az 
egyik vizsgálandó szempont,98 más szóval az uniós érdek meglétének a bizonyítása 
elengedhetetlen előfeltétele ezen eszközök alkalmazásának. Másképpen fogalmazva 
viszont ezen intézkedések bevezetését megakadályozza, ha bebizonyosodik, hogy 
azok alkalmazása nem áll az Unió érdekében. Az uniós érdek fogalmának megha-
tározását az alapul szolgáló rendeletek nem határozzák meg, csak az érdek megálla-

94  A Lisszaboni Szerződés előtti jogszabályok „közösségi érdekként” (Community interest) hi-
vatkozzák. Az egyszerűség kedvéért az alábbiakban „uniós érdekként” utalunk e fogalomra. Az 
uniós érdek teszt hátteréhez részletesen lásd Horváthy, 2014b.

95  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1036 rendelete (2016. 06. 08.) az Európai Uni-
óban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem-
ről, HL L 176., 2016. 06. 30., 21–54. o.

96  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1037 rendelete (2016. 06. 08.) az Európai Uni-
óban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelem-
ről, HL L 176., 2016. 06. 30., 55–91. o.

97  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. 03. 11.) a behozatalra 
vonatkozó közös szabályokról, HL L 83., 2015. 03. 27., 16–33. o.

98  Az említett eszközök azonos módon négy feltételtől teszik függővé az intézkedés alkalmazá-
sát: az adott eszköz speciális tényállásának fennállta (dömping, tiltott támogatás vagy piaczava-
rás); potenciális vagy tényleges kár bekövetkezte; okozati összefüggés; és az uniós érdek megléte. 
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pításának eljárási keretét írják le. Eszerint az uniós érdek fennállásának igazolása a 
különböző érdekek összességének, mint a hazai gazdasági ágazat, a felhasználók és a 
fogyasztók érdekeinek értékelésén alapul.99 Az érintett aktorok, beleértve ebbe az el-
járásban megjelenő panaszos vállalatokat, az importőröket, felhasználói és fogyasz-
tói oldalt képviselő szervezeteket, az eljárásban jelentkezhetnek, és bizonyítékokkal 
ellátott információkat szolgáltathatnak az Európai Bizottság felé, majd a bizottság a 
megfelelően benyújtott információkat és azok reprezentativitásának mértékét meg-
vizsgálja, és az elemzés eredményét az eljárásról készített véleményébe foglalja.100 

Eljárási és intézményi szempontból tehát az érdekmérlegelés középpontjában az 
Európai Bizottság áll, amely afféle „uniós érdek tesztként” a rendelkezésre álló in-
formációk alapján az egyes érdekhordozók véleményét összesíti, aggregálja és ez 
alapján állapítja meg az uniós érdek meglétét. Habár az irányadó uniós jog erre nem 
utal, az Európai Bizottság munkamódszere alapján az látható, hogy feladata volta-
képpen nem az uniós érdek alátámasztása, hanem éppen hogy annak cáfolata. Más-
képpen kifejezve, ezekben az eljárásokban abból a vélelemből indulhatunk ki, hogy 
a tervezett intézkedés az Unió érdekében fog állni101 (minthogy az intézkedés hom-
lokterében lévő magatartások, például a dömping tisztességtelen gyakorlatnak mi-
nősíthető), és a bizottság a teszt lefolytatásával ezt a vélelmet próbálja megdönteni. 

Mindezek alapján látható, hogy az Európai Bizottság elég széles mérlegelési jog-
körrel bír az uniós érdek teszt vonatkozásában. Kérdés továbbá, hogy az uniós érdek 
vizsgálata során milyen tényezők jöhetnek számításba, és milyen érdekhordozók 
érdeke csatornázható be az eljárásba. Ezzel kapcsolatban az eddigi gyakorlat alap-
ján jól látható az a törekvés, hogy a bizottság az uniós érdek mögötti tényezők közül 
a gazdasági szempontokra összpontosít.102 Ebből kifolyólag az uniós érdek teszt-
nek nem célja, hogy annak keretében az alkalmazandó kereskedelmi védeszközzel 
összefüggő tágabb, például nemzetközi politikai vagy környezetvédelmi stb. meg-
fontolásokat is mérlegeljen a bizottság. A gazdasági faktorokon túlmutató hivatko-
zásokat a bizottság rendre el szokta utasítani.103 Az érdekeltek csoportjai többnyire 
az uniós versenytársak, az érintett terméket felhasználó uniós iparág, valamint a 
fogyasztók képviselőit fogja át. Az irányadó uniós rendeletek az érdekeltek körét 

99  Lásd Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1036 rendelet 21. cikk (1) bekezdés.
100  Lásd Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1036 rendelet 21. cikk (5) bekezdés.
101  Lásd Draft Guidelines on Union Interest, Európai Bizottság – Kereskedelempolitikai Fő-

igazgatóság, munkadokumentum. 4. A dokumentum elérhető: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/april/tradoc_150839.pdf 

102  Herrmann–Nastoll 2012, 33. széljegyzet.
103  A  környezetvédelmi érdekek mérlegelésének elutasítására példaként lásd Bizottság 

193/2009/EK rendelete (2009. 03. 11.) az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel be-
hozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről, HL L 67., 2009. 03. 12., 22–49. 
Az eljárásban az egyik érdekelt arra utalt, hogy a dömpingellenes vám kiszabása pont ellene hat 
annak az uniós környezetvédelmi megfontolásnak, amely a biodízel üzemanyagok kedvezőbb 
ökológiai hatásai alapján ezen üzemanyagok nagyobb elterjedését célozzák. 
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nem határozzák meg taxatív jelleggel, azonban a bizottság gyakorlata – a fentiekkel 
egybehangzó módon – arra enged következtetni, hogy kizárólag olyan csoport ér-
deke jöhet számításba, amely csoport a tervezett uniós védintézkedés nyomán gaz-
daságilag érintett. 

Mivel az érdekeltek nem egyenlő mértékben érintettek a kérdéses importtevé-
kenység által, sőt, rövid távon ellentétes érdeket is beazonosíthatnak (például a ver-
senytársak és a fogyasztók vonatkozásában), ezért lényeges kérdés, hogy a bizott-
ság milyen módon veti össze az egyes felmerülő érdekeket. A bizottság gyakorlata 
szerint az uniós érdek vizsgálata gazdasági analízist igényel, amely azonban nem 
strict értelmében vett költség-haszon elemzés.104 A  bizottság ugyan különféle ér-
dekeltek szempontjait vizsgálja, viszont a módszertani nehézségek miatt – mivel 
például nem létezik mindenre alkalmazható modell – az eljárás során lefolytatott 
mérlegelés nem pusztán a matematikai módszerek automatikus alkalmazását jelen-
ti. A bizottság ugyanis az uniós rendeletek elveivel összhangban hangsúlyosan ve-
szi figyelembe, hogy az elsődleges cél a verseny visszaállításának szükségessége, így 
nem kizárható, hogy adott esetben egyes érdekeltekre a végső döntés kedvezőtlen 
hatással lesz, vagyis érdekük nem fog kellőképpen megjelenni az uniós érdek szint-
jén (például dömpingellenes vám kiszabásakor az ezáltal drágább termék nyilván-
valóan szembe megy a fogyasztók érdekével). Ennek korlátját képezi azonban az a 
szempont, hogy e negatív hatások viszont nem lehetnek aránytalanok az érintett 
felekre, érdekeltekre nézve.105 E konkrét fogalmi példa tehát jó illusztrálja az uniós 
szintű, szupranacionális jellegű közérdek azon típusát, amely hátterében egymással 
versengő érdekeltek szempontjai jelennek meg, és az uniós eljárásban történik meg 
ezen érdekek vizsgálata, összevetése, amely alapján az Európai Bizottság dönt az 
uniós érdek fennállásáról. 

IV. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

A fenti elemzés alapján megfogalmazható az az összefoglaló kérdés, hogy milyen 
szerepet tölt be a közérdek fogalma az uniós jog összefüggésrendszerében. A  fo-
galmi elhatárolások alapján jól látható volt, hogy a vizsgált szélesebb terjedelmű 
fogalmak mögött a közérdek is beazonosítható. E szerepkör elsősorban a közrendi, 
közpolitikai kivételek esetében az igazolás folyamatára korlátozódott, vagyis a kö-
zérdek – többnyire a tagállami közérdekkel azonos fogalomként – támasztotta alá 

104  Lásd Tanács 1472/2006/EK rendelete (2006. 10. 05.) a Kínai Népköztársaságból és Viet-
namból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges 
dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, HL L 275., 
2006. 10. 6., 1–41., 279. pont. 

105  Lásd Tanács 1472/2006/EK rendelet uo.
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az uniós jog alkalmazása alóli kivételeket. Ebben az összefüggésben tehát a közérdek 
fogalma a vizsgált kategóriák alá rendelt, azok részeként értelmezhető funkcionális 
fogalomként jelent meg, és annak tartalma – az uniós jog keretei között – a tagállam 
által formálható maradt. 

Mindemellett a szupranacionális vagy uniós közérdek fogalma is megragadható 
volt. Ennek során olyan fogalmat kerestünk, amely mögött egyfelől a közjó meg-
léte uniós szinten igazolható, valamint az erről való mérlegelés az EU intézmény-
rendszeréhez köthető. Ilyen – uniós szintű döntéshozatali eljárásokban megjelenő 
– szupranacionális közérdek volt valószínűsíthető olyan szakpolitikák mögött, ame-
lyek egyes csoportérdekeket (például fogyasztók érdekeit) vagy valamiféle össztársa-
dalmi érdeket (például környezetvédelmi politika esetében) aggregáltak az Európai 
Unió adott szabályozási területén. Eljárási szempontból nézve a szupranacionális 
közérdek másik típusát az a fogalom jelentette, amely hátterében egymással versen-
gő érdekhordozók megfontolásai álltak, viszont e „versenyt” voltaképpen az uniós 
intézmények érdekmérlegelése döntötte el. Ezt jól példázta a kereskedelempolitika 
uniós érdeke, amely eljárásjogilag is talán az egyik legkifejlettebb modellként adott 
illusztrációt arra, miként mérhetők össze eltérő jellegű, egymással szembe menő 
csoportérdekek – fogyasztók, versenytárs iparágazatok stb. érdekei –, és hogyan ál-
lapítható meg ennek eredményeként a szupranacionális szintű uniós érdek. 

Nem kerülhetőek meg azonban a közrend fogalmának uniós jogi alkalmazható-
ságával összefüggő nehézségek, amelyeket a fentiekben részletesen előrebocsátot-
tunk, e helyütt csak egy módszertani nehézségre utalunk. Az uniós jog kontextu-
sában a közérdek – a politikai filozófiai és jogelméleti alapok alkalmazhatóságának 
korlátai miatt – elsősorban induktív jelleggel vizsgálható, melynek keretében ugyan 
a fogalom terjedelme, funkciója az uniós jog szabályai, valamint az Európai Bíróság, 
illetve az uniós intézmények gyakorlata alapján beazonosítható, azonban a levon-
ható általános jellegű következtetések értéke és alkalmazhatósága korlátolt. Viszont 
ebből következően talán nem véletlen, hogy maga a szakirodalom is kisebb hang-
súlyt fektet az uniós közérdek vizsgálatára, ellenben széles körű elemzéseket foly-
tat a fentiekben szintén elemzett közrend fogalmának uniós jogi vetülete kapcsán. 
A közérdekhez képest a tágabb közrend fogalma egyszerűbben megragadható, ke-
vésbé merev, lényegesen praktikusabb kategória, amelynek fogalmi alkalmazható-
sága az Európai Unió sajátos közjogi struktúrájában sem okoz különös nehézséget. 
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KNAPP LÁSZLÓ1

A KÖZÉRDEKFOGALOM EURÓPAI BÍRÓSÁG  
ÁLTALI ÉRTELMEZÉSE A FŐBB SZABÁLYOZÁSI 

TERÜLETEKEN

I. ALAPVETÉS – A KÖZÉRDEKFOGALOM MEGJELENÉSE  
ÉS SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN

Legáltalánosabb értelemben a köz érdekének meghatározása valamennyi társada-
lomban az adott közösség által vallott értékek és célok alapján történik. E kategóriák 
jelentős része a modern nemzeti jogrendszerekben – az egész jogrendszerre kiható 
jelleggel – az alkotmányban és/vagy az alkotmányos szabályokban kerülnek rögzí-
tésre. Ugyanakkor a közérdek különböző formákban megjelenik a nemzeti jogrend-
szerek egyes jogágaiban is;2 a közjogi természetűek esetén a jogág egészét átható 
princípiumként, a magánjogi jellegűek kapcsán pedig mint a magánérdek korláto-
zásának lehetséges alapjaként értelmezhető.

A nemzeti jogrendszerekhez hasonlóan a közérdek különböző formákban meg-
határozásra került az Európai Unió jogában is. Az EU esetén a közérdek definiálá-
sának jelentőségét az adja, hogy ez összefüggésben áll az integráció igazolásával. 
Mindez Fritz Scharpf elméletén alapul, aki érzékletesen veti össze az államok és 
az Unió legitimitását. Nézete szerint az államok esetén a kormányzás a különbö-
ző részvételi mechanizmusok révén a nép által („govenment by the people”) tör-
ténik, amelyet ő ezért „input” legitimitásnak nevez. Ennek lényeges eleme, hogy 
ezen eljárások létének köszönhetően a kisebbség elfogadja a megválasztott többség 
döntéseit. Az elfogadásban pedig lényeges szerepe van a normatív értelemben vett 
identitásnak, amely mögött – Joseph Weiler nyomán – a közös történelmet és em-
lékezetet, az alkotmányos tradíciókat és a nemzet koncepcióját véli felfedezni. Ezzel 
szemben az Európai Unió esetén ilyen mély gyökerű közös identitásról nem beszél-
hetünk, csupán közös érdekekről. A (tag)államokkal összevetve az EU leginkább az 

1  Egyetemi tanársegéd (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék).

2  Koi 2008, 83. o.
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emberekért való  kormányzásnak („government for the people”) tekinthető, amelyet 
„output” legitimitásnak nevez Scharpf.3

 A közérdek meghatározása tehát kiemelt jelentőséggel bír az Európai Unió vo-
natkozásában. Legáltalánosabb értelemben idesorolandók az Európai Unióról szóló 
szerződés (a továbbiakban: EUSz.) 1–3. cikkeiben foglaltak, amelyek rögzítik az EU 
értékeit és céljait.4 Ezen általános célkitűzések megvalósulásának, illetve konkretizá-
lódásának tekinthetők az egyes szakpolitikák is, amelyek külön-külön is rögzítik az 
adott terület által elérendő célokat. 

A közös érdekek megfogalmazása mellett a szűkebb értelemben vett közérdek – il-
letve az azzal rokonítható fogalmak – az uniós jogban leginkább a belső piac fogalmi 
körébe tartozó alapszabadságok kapcsán értelmezendő ún. kivételekként jelennek 
meg. A közérdekkel rokon kategóriák (például a közrend, közbiztonság) az áruk, 
a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására vonatkozó rendelkezések 
alkalmazása alól adnak felmentést a tagállamok számára. Így ebben az esetben köz-
érdeken lényegében a tagállami közérdek egyes megnyilvánulási formái értendők. 
Sajátos módon mindez párhuzamba állítható az e bevezető elején röviden bemuta-
tott, a nemzeti jogrendszerek esetén ismert közérdek-magánérdek dichotómiával; 
az alapszabadságok általi kivételek is a köz érdekének védelmében történnek, de itt 
nem a nemzeti jog által biztosított magánérdek kerül korlátozás alá, hanem az uniós 
jog által garantált, a termelési tényezők szabad mozgásához fűződő magánérdek.5

A fentiekre is tekintettel, e munka a közérdekre mint a magánérdek ellentétjére 
tekint. Alexander J. Bělohlávek nyomán ez alatt egy meghatározott személyi kör ér-
deke értendő, amely lehet a társadalom egésze, helyi érdek vagy csoportérdek.6 Az 
előzőek alapján e tanulmány annak feltárását célozza, hogy az Európai Bíróság7 a 
kapcsolódó főbb szabályozási területek, illetve szakpolitikák esetén milyen címzetti 
kör vonatkozásában alkalmazta, illetve milyen tartalommal interpretálta a szűkeb-
ben vett közérdekfogalmat.8

3  Moravcsik 2003, 126–137. o.
4  Az EU által megvalósítani szándékozott közös érdekek fogalmához talán közelebb áll a célok 

kategóriája, amelyet az EUSz. 3. cikk (1) bekezdése foglal magában. A  rendelkezés kimondja, 
hogy „Az Unió célja a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítása”. Ez azért is 
összefoglaló szabálynak tekinthető, mivel visszautal az – egyéb rendelkezésekben megjelenő – 
értékek kategóriájára. 

5  A közérdek fogalmáról lásd Horváthy, 2017.
6  Bělohlávek 2012, 121. o.
7  A Lisszaboni Szerződés nyomán a luxemburgi ítélkező testület alapszerződésekben rögzített 

neve Európai Unió Bírósága, amely az EUSz. 19. cikke alapján a Bíróságból, a Törvényszékből 
és a különös hatáskörű törvényszékekből áll. Az Európai Unió Bíróságának informális neve az 
„Európai Bíróság”, amely jelen tanulmány címében is megjelenik. 

8  A vizsgálat során, különösen az alapszabadságok vonatkozásában klasszikus, mára „tanköny-
vivé” vált ügyek is röviden elemzésre kerülnek annak vizsgálata céljából, hogy a közérdekfogalom 
miként jelent meg és fejlődött a Bíróság ítélkezési gyakorlatában.
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II. A KÖZÉRDEKFOGALOM AZ ALAPSZABADSÁGOK ESETÉN

Ahogy az fentebb röviden bemutatásra került, a szűkebb értelemben vett közérdek-
kel rokonítható fogalmak elsődlegesen a gazdasági alapszabadságok kapcsán jelen-
tek meg a szabályozásban és a bírósági gyakorlatban. A négy termelési tényezőre 
irányadó elsődleges alapszerződési rendelkezések ún. negatív tartalmúak; megtiltják 
a tagállamok számára, hogy a nemzeti szabályok révén akadályozzák az áruk, sze-
mélyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. A közérdek fogalmi körébe so-
rolható kategóriák olyan jogalapok, amelyekre hivatkozva a tagállamok felmentést 
kapnak a négy alapszabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazása alól. Az Eu-
rópai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban EUMSz.) kifejezetten tar-
talmaz ilyen fogalmakat, de emellett az Európai Bíróság gyakorlata is elismert olyan 
körülményeket, amelyek esetén valamely alapszabadságra vonatkozó tagállami elő-
írások felfüggeszthetők. A  közérdek fogalma egyaránt megjelent az EUMSz.-ben 
szereplő, ún. írott, és a Bíróság által kidolgozott ún. íratlan kivételek értelmezésénél.

1. AZ ÁRUK SZABAD ÁRAMLÁSA – MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK  
ÉS AZZAL AZONOS HATÁSÚ INTÉZKEDÉSEK TILALMA ALÓLI KIVÉTELEK

Az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezések három fő szabályozási terü-
letet foglalnak magukban: a vámok és azzal azonos hatású díjak tilalmát (EUMSz. 
30–33. cikkek), a mennyiségi korlátozások és azzal azonos hatású intézkedések tilal-
mát (EUMSz. 34–37. cikkek) és a diszkriminatív és piacvédő nemzeti adószabályok 
tilalmát (EUMSz. 110. cikk). 

E három kategória közül a mennyiségi korlátozásokra és azzal azonos hatású in-
tézkedésekre vonatkozó rendelkezések ismernek kivételeket, amelyeket a jogiroda-
lom összefoglaló néven közérdeki szabályoknak nevez.9 A számos jogalapot tartal-
mazó rendelkezést az EUMSz. 36. cikke tartalmazza a következők szerint:

„A 34. és a 35. cikk rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitá-
rukra vonatkozó olyan tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, 
a közbiztonság, az emberek, az állatok és növények egészségének és életének védelme, a 
művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy az 
ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban 
nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei.”

9  Craig–De Búrca 2011, 384, 596. o.
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Az Európai Bíróság több, elvi szintű ítéletében foglalkozott a fenti kivételek tag-
államok általi értelmezésének kereteivel. A Centre Leclerc-ügy10 tárgya annak meg-
állapítása volt, hogy a Franciaország által a benzin vonatkozásában meghatározott 
kiskereskedői minimumár mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek 
minősül-e vagy sem. A francia kormány arra hivatkozott, hogy a minimumár hiá-
nya zavargásokat okozna az országban, ezért a közrend és közbiztonság fenntartásá-
val indokolható annak fenntartása. Azonban a Bíróság a fenti kivételes szabályokra 
történt utalást túl általánosnak tartotta; leszögezte, hogy a francia kormány nem 
bizonyította azt, hogy képtelen lenne kezelni a minimumár hatályon kívül helyezé-
séből adódó helyzetet.11

A  kivételek szűk értelmezésének alapelvét a szükségesség-arányosság követelmé-
nyének megfogalmazásával részletezte a Bíróság. A  Reinheitsgebot für deutsches 
Bier esetben12 a német sörtisztasági törvény azon rendelkezéseit vizsgálta a Bíró-
ság, amely szerint Németországban nem kerülhet forgalomba a törvényben nem 
szereplő adalékanyagot tartalmazó, más tagállamból eredő sör. A német kormány 
a közegészségügy védelmére hivatkozott, ám a Bíróság aránytalannak tartotta ezt 
a korlátozást; nézete szerint ez csak a közegészség védelme érdekében ténylegesen 
szükséges intézkedéseket jelentheti.13

Az írott kivételek értelmezésén felül az ún. íratlan kivételek megfogalmazása is a 
Bíróság ítélkezési gyakorlatában történt. Mérföldkőnek számított a Cassis de Dijon 
ügy14, amelynek tárgya a német előírásnál alacsonyabb alkoholtartalmú francia li-
kőrök németországi forgalomba hozatala volt. Az ítélet jelentőségét az adja, hogy a 
Bíróság elismerte a jelenlegi 36. cikken felüli kivételek lehetőségét az egyes termékek 
forgalmazására vonatkozó nemzeti jogszabályok különbségeiből eredő akadályok 
elfogadásával, „amennyiben elismerhető, hogy ezek az előírások olyan feltétlenül 
érvényesítendő követelményeknek való megfelelés érdekében szükségesek, mint 
amilyen különösen az adóellenőrzés hatékonysága, a közegészség védelme, a keres-
kedelmi ügyletek tisztességessége vagy a fogyasztóvédelem”.15

Az így megfogalmazott, a tagállami közérdek fogalmi körébe sorolható ún. kény-
szerítő követelmények („mandatory requirements”) nem képeznek zárt listát, az íté-
let meghozatala óta az abban foglalt esetek kiegészültek többek között a közlekedés 

10  231/83. sz. Henri Cullet és Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de 
produits pétroliers kontra Centre Leclerc à Toulouse és Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Game-
ville ügy, ECLI:EU:C:1985:29.

11  33. pont.
12  178/84. sz. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság 

ügy, ECLI:EU:C:1987:126. 
13  44. pont.
14  120/78. sz. Rewe-Zentral AG kontra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ügy, 

ECLI:EU:C:1979:42.
15  8. pont.
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biztonságával vagy a szociális biztonsággal.16 A kényszerítő követelmények fogalma 
az áruk szabad áramlása vonatkozásában került kimondásra, azonban e közérdek 
körébe sorolható fogalom továbbfejlesztése, illetve valamennyi alapszabadságra 
való kiterjesztése a személyek szabad áramlásával kapcsolatos ítélkezései gyakorlat-
ban történt.

2. A SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA ALÓLI KIVÉTELEK

Az alapszerződési rendelkezések alapján a személyek szabad áramlása alatt a mun-
kavállalókra vonatkozó szabályok (EUMSz. 45–48. cikkek) és a letelepedési jog 
(EUMSz. 49–55. cikkek) értendő. 

A munkavállalókra irányadó rendelkezések körében találhatók a szabad mozgá-
suk korlátozására vonatkozó rendelkezések, amelyek a közrendi, a közbiztonsági és 
a közegészségügyi okok, illetve a közszolgálatban történő foglalkoztatás.17 Hasonló 
megfogalmazás található a letelepedési jog esetén is, azonban az utolsó tevékenység 
– az érintett alapszabadság jellegéből adódóan – a közhatalom gyakorlásához kap-
csolódó tevékenységekről szól.18

A személyek szabad áramlása alóli kivételek jogalapjául szolgáló fenti rendelke-
zésekkel összefüggésben is megállapította a Bíróság a szűken történő értelmezés kö-
telezettségét, amely elsőként a Van Duyn-ügyben19 került megfogalmazásra. Az eset 
tényállása szerint egy holland állampolgár jelentkezett a Szcientológiai Egyház által 
meghirdetett, egyesült királyságbeli munkavégzéssel járó titkárnői állásra. A brit ha-
tóságok megtagadták a hölgy belépését az országba, mivel ezen egyház tevékenysé-
gét a társadalomra veszélyesnek ítélték.

E tanulmány témája szempontjából az ügy érdekességét a brit bíróság által feltett 
kérdés megfogalmazása is adta, amely többek között arra vonatkozott, hogy a köz-
rendi kivétel alkalmazása során a tagállami hatóságok figyelembe vehetik-e az adott 
személy olyan szervezethez való tartozását, „amelynek tevékenységét az adott tag-
állam a közérdekkel ellentétesnek tartja, jóllehet a szóban forgó állam jogszabályai a 
tevékenységet nem tiltják”.20 A Bíróság a válaszában kifejtette, hogy a közrendre tör-
ténő hivatkozás szűken értelmezendő; nem határozható meg egyoldalúan, a közös-
ségi intézmények ellenőrzése nélkül, ugyanakkor a tagállamok diszkréciót élveznek 
ennek kapcsán a Szerződés biztosította keretek között. A közrendfogalom vonatko-
zásában elismerte, hogy e kategóriák tagállamonként, illetve időről időre eltérhet-

16  Osztovits 2015, 423–424. o.
17  EUMSz. 45. cikk.
18  EUMSz. 51–52. cikkek.
19  41/74. sz. Yvonne van Duyn kontra Home Office ügy, ECLI:EU:C:1974:133. 
20  16. pont. Megjegyzendő, hogy az ítélet angol nyelvű változatban „public good” szerepel, a 

magyar verzióban olvasható közérdek.
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nek egymástól.21 Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a Bíróság egymással 
rokon kategóriának tekintette a közérdek és közrend fogalmait; a tagállamok maguk 
határozhatják meg ezek tartalmát, de mivel az utóbbi közösségi jogi fogalom is, az 
arra történő hivatkozásnál a közösségi intézmények is szerepet játszanak.

Szintén elvi szintű megállapításokra jutott a Bíróság a Bouchereau-ügyben22. Az 
eset francia magánszemély szereplőjét több alkalommal drogok jogtalan birtoklá-
sa miatt ítélték el az Egyesült Királyságban. A  második esetet követően az eljáró 
brit bíróság kiutasításra tett javaslatot a hatáskörrel rendelkező minisztérium felé. 
Bouchereau kezdeményezésére az eljáró bíróság előzetes döntés iránti kérelmet ter-
jesztett elő a Bírósághoz – többek között – annak megválaszolása céljából, hogy az 
elkövetett bűncselekmények miatti kiutasítás közrendi és közbiztonsági okokra hi-
vatkozva indokolható-e.23

Válaszában a Bíróság kifejtette, hogy a nemzeti hatóságoknak a közrendre törté-
nő hivatkozása minden esetben feltételezi – a társadalmi rend jogszabályszegő ma-
gatartásból eredő megzavarása mellett – olyan közrendi követelmények valódi és 
kellően súlyos veszélyeztetését, amely hatással van a társadalom valamely alapvető 
érdekére.24

A személyek szabad áramlása alóli íratlan kivételek körében már nem csupán a 
közérdek fogalmi körébe sorolható kategóriák jelennek meg, hanem egy idő után a 
Bíróság magát a kifejezést is használta és értelmezte.

Előzményként a Tieffry-eset25 érdemel említést, amelynek tárgya annak megta-
gadása volt, hogy a Franciaországban elfogadott belga jogi diplomával rendelkező 
személyt felvegyék a párizsi ügyvédi kamarába. Ítéletében a Bíróság kiemelte, hogy 
a diplomák kölcsönös elismerésére vonatkozó szabályok a letelepedés szabadsága és 
a közjóval („public good”) igazolható nemzeti szakmai szabályok közötti egyensúly 
megtalálására irányulnak,26 és mindez a Szerződés egyik célkitűzésének minősül.27

A  Bíróság e gondolatmenetet a Kraus-ügyben28 fejlesztette tovább, amely azt a 
német jogszabályt kérdőjelezte meg, amely külföldi egyetemen szerzett cím német-
országi használatát előzetes engedélyeztetéshez kötötte. Érvelésében abból a tételből 
indult ki, amely szerint a munkavállalókra és a letelepedési jogra vonatkozó alap-
szerződési szabályokkal ellentétesek azok a nemzeti rendelkezések, amelyek – még 
ha az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó szabá-

21  18. pont.
22  30/77. sz. Regina kontra Pierre Bouchereau ügy, ECLI:EU:C:1977:172.
23  Kessedjian, 2007, 29.
24  35. pont.
25  71/76. sz. Jean Thieffry v Conseil de l’ordre des avocats à la cour de Paris ügy, 

ECLI:EU:C:1977:65.
26  12. pont.
27  15. pont.
28  C-19/92. sz. Dieter Kraus kontra Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1993:125.
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lyok nélkül is – akadályoznák vagy kevésbé vonzóvá tennék az alapszabadságok 
gyakorlását. Itt ugyanakkor elismerte a Szerződéssel összhangban álló, legitim tag-
állami célokat megvalósítani szándékozó nemzeti intézkedéseket, amelyek a nyomós 
közérdeken alapulnak („pressing reasons of public interest”).29 

A fenti ítélet nyomán egy másik, a letelepedés szabadságával összefüggő esetben 
részletezte a nyomós közérdek értelmezési kereteit a Bíróság. A Gebhard-ügy30 né-
met jogi diplomával rendelkező német állampolgárságú magánszemélye Olaszor-
szágban „avvocato” szakmai címmel praktizált, amikor volt kollégái panaszára ettől 
a milánói ügyvédi kamara eltiltotta, majd felvételi kérelmére nem reagált a testület. 
A cím használata miatti fegyelmi eljárás eredményeként a szakmai tevékenységétől 
is eltiltotta a kamara, amely döntés ellen Gebhard fellebbezett, végül a Bíróság elé 
került az ügy.

A Kraus esetben megfogalmazottakból kiindulva a Bíróság megállapította, hogy 
az alapszabadságok gyakorlását akadályozó vagy kevésbé vonzóvá tevő nemzeti ren-
delkezéseknek négy követelménynek kell eleget tenniük: megkülönböztetés nélkül 
kell alkalmazni azokat, a közérdeken alapuló kényszerítő követelményekkel („impera-
tive requirements in the general interest”) kell igazolhatónak lenniük, alkalmasnak 
kell lenniük az elérni kívánt cél megvalósítására, nem léphetik túl az annak elérésé-
hez szükséges mértéket.31

Lényeges kiemelni, hogy a Gebhard ítéletben szereplő négy követelményt va-
lamennyi alapszabadság korlátozása vonatkozásában határozta meg a Bíróság.32 
Ahogy látható volt, itt a közérdekre – illetve a közérdeken alapuló kényszerítő köve-
telményekre – történő hivatkozás csupán az egyik elemnek minősült, de a feltételek 
közötti elhelyezkedése, illetve a többi követelmény tartalma arra enged következtet-
ni, hogy azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre alapszerződésben fog-
lalt, írott jogalap az alapszabadságok korlátozására, akkor ezek helyét a közérdekre 
történő hivatkozás veszi át.

A  fentieket támasztja alá a Centros-ügyben33 született ítélet is. A  mára szintén 
klasszikussá vált eset tényállása szerint az alapeljárás szereplői a magas dán mini-
mumtőke-szabályokat elkerülendő, az Egyesült Királyságban hoztak létre gazdasági 
társaságot, amelynek fióktelepét Dániában szerették volna bejegyeztetni. A dán ha-
tóságok mindezt joggal való visszaélésnek minősítették, és megtagadták a regisztrá-
ciót. Arra hivatkoztak, hogy a minimumtőke-előírásokat a köz- és magánhitelezők 
védelméhez fűződő közérdek alapján fogadták el; az így megfogalmazott a követel-
ményeket mind a jelenlegi EUMSz. 52. cikkben található felmentési okok, mind 

29  32. pont.
30  C-55/94. sz. Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano ügy, ECLI:EU:C:1995:411.
31  37. cikk.
32  Király, 2010, 131.
33  C-212/97. sz. Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ügy, ECLI:EU:C:1999:126.
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a Bíróság gyakorlata során megfogalmazott kivételek alapján jogszerűnek vélték.34 
A  Bíróság megállapította, hogy e kötelezettség nem tartozik az alapszerződésben 
foglalt – azaz írott – kivételek körébe, majd a Gebhard ítéletben foglalt négy feltételt 
elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a hitelezők védelmére történő hivatko-
zással nem lehet megtagadni a fióktelep bejegyzését.35

A Gebhard-teszt valamennyi alapszabadságára irányadó jellegének megfelelően 
a nyomós közérdek fogalma megjelent a munkavállalók szabad áramlásának korlá-
tozása kapcsán is. A Köbler-ügynek36 a tárgya az az osztrák jogszabály volt, amely a 
legalább 15 éve ausztriai egyetemeken oktatók számára hűségpótlék megpályázásá-
ra adott lehetőséget. Köbler csak 10 évig tanított az országban, de a más tagállamok-
ban oktatással töltött idejének hozzáadásával megvolt a kellő időtartam. Az osztrák 
hatóságok azonban elutasították kérelmét, mivel a más tagállamokban oktatással 
töltött évek beszámítását elutasították.

Ítéletében a Bíróság a munkavállalók szabad áramlása esetén is elismerte a nyo-
mós közérdeken („pressing reasons of public interest”) alapuló kivételek létét a 
szükségesség követelményének figyelembevételével.37 Azonban a konkrét osztrák 
rendelkezést már a munkaerőpiac feldarabolásaként értékelte, így a szabályozás a 
nyomós közérdekre történő hivatkozással nem volt alátámasztható.38

Szintén a korábbi, más tagállamban végzett munka idejének beszámítása volt a 
tárgya az ugyancsak osztrák Österreichischer Gewerkschaftsbund ügynek39, amely-
ben végül a fentiekkel megegyező következtetésekre jutott a Bíróság. Az eset érde-
kessége, hogy a közérdek fogalma explicite megjelent vitatott nemzeti jogszabályban 
is akként, hogy abban az esetben lehet beszámítani a más tagállamban töltött időt 
teljes hosszában, ha az közérdekből történt, és a hatóságok ehhez hozzájárultak.40 Az 
osztrák kormány szerint e rendelkezés igazolható a nyomós közérdekkel („overriding 
reasons of public interest”), és megfelel az arányosság követelményének is; azonban 
az érvelést a Bíróság végül elutasította.41

34  32. pont.
35  34–35. pontok.
36  C-224/01. sz. Gerhard Köbler kontra Osztrák Köztársaság ügy, ECLI:EU:C:2003:513.
37  77. pontok.
38  86–87. pontok.
39  C-195/98. sz. Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst kont-

ra Osztrák Köztársaság ügy, ECLI:EU:C:2000:655.
40  8. és 43. pontok.
41  45–51. cikkek.
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3. A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSA ALÓLI KIVÉTELEK

A szolgáltatások szabad áramlására az EUMSz. 56–62. cikkei irányadók. A 62. cikk 
a letelepedési jogra vonatkozó rendelkezések közül az 51–54. cikket alkalmazni 
rendeli erre az alapszabadságra is. A kapcsolódó joggyakorlat jelentőségét az adja, 
hogy az Európai Bíróság nem pusztán használta a (nyomós) közérdek kategóriáját, 
hanem több ügyben értelmezte is azt a fogalomnak az alapszerződési kivételekkel 
való összevetésekor.

A Schindler-ügyben42 a köztulajdonú német lottótársaság alkalmazottai a játékban 
való részvételre vonatkozó felhívást szerettek volna kipostáztatni az Egyesült Király-
ságban. Mivel a brit jog szerint a lottó e típusa tiltott volt az országban, a kipostázást 
megtagadták. A brit kormány hivatkozott többek között a fogyasztóvédelemhez, a 
bűnmegelőzéshez és a közerkölcs megelőzéséhez fűződő nyomós közérdekre, ame-
lyet a Bíróság azzal utasított el, hogy a brit jog nem tiltja a szerencsejátékok egyéb 
típusait.43 Ezután azonban figyelembe vette a lottózás erkölcsi, kulturális és vallási 
aspektusait, a hozzá kapcsolódó bűnelkövetési kockázatot, és megállapította, hogy 
egy olyan tagállam, amely saját területén is tiltja az ilyenfajta lottózást, korlátozhatja 
a más tagállamból érkező, ilyen típusú szolgáltatásokat is szociálpolitikai megfon-
tolások alapján és a csalás megelőzése érdekében.44

Ahogy a Schindler-ítéletből is kiderül, a Bíróság autonóm kategóriaként kezelte 
a nyomós közérdek fogalmát, amelytől elhatárolja az egyéb, közérdek – és részben a 
közerkölcs – fogalmi körébe sorolható felmentési okokat. Ugyanakkor a szolgáltatá-
sok szabad áramlása alóli kivételekkel összefüggő joggyakorlat nemcsak a nyomós 
közérdek koncepcióját csiszolta tovább, hanem a Bíróság elemezte a közérdek fogal-
mának az egyéb felmentési okokhoz fűződő viszonyát.

 Az Omega-eset45 tényállása szerint az ügy nevében szereplő német társaság egy 
brit cégtől megvásárolta és működtette a „laserdome” nevű játék felszerelését, amely 
abból állt, hogy a játékosok a golyószórókra emlékeztető lézeres célzókészülékekből 
a többi játékos által viselt, mellényeken elhelyezett sugárérzékelőkre lőhettek. Az il-
letékes rendőrség a vonatkozó német törvény közrendvédelmi rendelkezésére hivat-
kozva betiltotta a játékot, amely döntés ellen az Omega jogorvoslattal élt. Az eljáró 
bíróság az előzetes döntéshozatal iránti kérelmében azt a kérdést tette fel, hogy az 
érintett intézkedés ütközik-e a szolgáltatás szabadságára vonatkozó alapszerződési 
rendelkezésekbe. A kérelem utalt a játék emberi méltóságot sértő jellegére és a nyo-
mós közérdekkel összefüggésben korábban megfogalmazott tételekre.

42  C-275/92. sz. Her Majesty’s Customs and Excise kontra Gerhart Schindler and Jörg Schind-
ler ügy, ECLI:EU:C:1994:119. 

43  54–56. pontok.
44  60–63. pontok.
45  C-36/02. sz. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH kontra Oberbürger-

meisterin der Bundesstadt Bonn ügy, ECLI:EU:C:2004:614.
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Ítéletében a Bíróság megerősítette a – jelenlegi EUMSz. 52. cikkében lévő köz-
rendfogalom szigorú értelmezésének kötelezettségét. Elismerte, hogy az emberi 
méltóságnak mint alapvető jognak a védelme olyan jogos érdeket („legitimate inte-
rest”) képez, amely alapján korlátozhatóak az alapszerződésekben megfogalmazott 
kötelezettségek.46 

Jelen tanulmány témája szempontjából az indoklás azon megállapítása érdemel 
figyelmet, amely szerint „a szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozó intézkedések 
csak akkor igazolhatók a közrendhez kapcsolódó indokokkal, ha az általuk biztosí-
tani kívánt érdekek védelméhez szükségesek, és csak annyiban, amennyiben e cél-
kitűzések kevésbé korlátozó intézkedésekkel nem érhetők el”.47 A  Bíróság tehát a 
közrend alapszerződési („public policy”) fogalmához kapcsolta az általa védeni kí-
vánt – jellegéből adódóan szintén közös – érdekeket, azonban leginkább egy néhány 
évvel későbbi ítélet adott választ a két kategória viszonyára.

A  Luxemburggal szemben indított kötelezettségszegési eljárás48 tárgya a mun-
kavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK 
irányelv49 volt. A Bizottság kifogásolta, hogy a jogszabály közrendi rendelkezéseire 
hivatkozva Luxemburg a más tagállamban letelepedett és az országba munkaválla-
lókat kiküldő vállalkozásokra vonatkozóan, a munka- és foglalkoztatási feltételeket 
illetően többletkövetelményeket írt elő. 

A  közrendfogalom értelmezéséhez Trstenjak főtanácsnok nyomán a Bíróság 
idézte az irányelv vitatott rendelkezéséhez a Tanács és a Bizottság által fűzött nyi-
latkozatot, amely szerint „a »közrendre vonatkozó [helyesen: közrenddel kapcso-
latos] rendelkezések« szavakat úgy kell érteni, mint amelyek olyan kötelező ren-
delkezéseket takarnak, amelyektől nem lehet eltérni, és amelyek természetüknél és 
célkitűzésüknél fogva közérdeken alapuló kényszerítő követelményeknek felelnek 
meg”.50

A fenti nyilatkozat tehát a közrend fogalmának kontextusában értelmezi a köz-
érdek kategóriáját. A megfogalmazásból egyrészt az következik, hogy a közrenden 
eltérést nem engedő közrendi szabályokat ért, normatív tartalmat adva így a foga-
lomnak. E rendelkezések kapcsán értelmezi, azok immanens tartalmaként kezeli a 
közérdeket; olyan szabályok tartozhatnak ide, amelyek valamely csoport közös érde-

46  35. pont.
47  36. pont.
48  C-319/06. sz. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség ügy, 

ECLI:EU:C:2008:350.
49  Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók 

szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről, HL L magyar különkiadás 5. fejezet, 2. 
kötet, 431–436. o.

50  3. pont.
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két szolgálják. A kényszerítő követelményeken itt nem az áruk szabad áramlásánál 
megismert íratlan kivételek kategóriája értendő; hanem a nemzeti jogból származó, 
normatív alappal rendelkező imperatív szabályok.51

4. A TŐKE SZABAD ÁRAMLÁSA ALÓLI KIVÉTELEK

A tőke szabad áramlására vonatkozó szabályokat az EUMSz. 63–66. cikkei tartal-
mazzák, a korlátozások alapjául szolgáló rendelkezések az EUMSz. 65. cikkében ta-
lálhatók. Az (1) bekezdés sajátos kivételeket foglal magában; eszerint egyrészt lehe-
tőség van a lakóhely vagy a tőkebefektetés helye szerint különbséget tenni az adózók 
között, másrészt a korlátozás megengedhető az adózás és a pénzügyi szervezetek 
felügyelete, a tőkemozgás igazgatási és statisztikai célú bejelentése vagy a közrend 
és a közbiztonság megóvása céljából. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy a tőkére 
vonatkozó fejezet „rendelkezései nem érintik a letelepedési jogra vonatkozó és a 
Szerződésekkel összeegyeztethető korlátozások alkalmazhatóságát”.

A Bíróság a tőke szabad áramlása vonatkozásában is meghatározott ún. íratlan 
kivételeket, amelyek alapja a nyomós közérdek, illetve a közérdek volt. A Konle-eset52 
német szereplője Tirolban árverés során áruba bocsátott földet kívánt vásárolni vál-
lalkozási célból, amelyhez azonban a tiroli jogszabályok alapján előzetes engedély-
re volt szüksége. Konle állítása szerint lakhelyét Ausztriába helyezte volna át, de a 
gazdasági tevékenységét a németországi cége keretei között akarta végezni. A tiroli 
hatóságok város- és vidékfejlesztési célokra, illetve a turizmustól független állandó 
lakosság és gazdasági tevékenység megtartására hivatkozva tagadták meg az enge-
délyt.

A Bíróság előtt Konle és a Bizottság arra hivatkozott, hogy ilyen nemzeti szabály 
a tőke szabad áramlásának korlátozását teszi lehetővé, diszkriminatív módon alkal-
mazható, nem támasztható alá a nyomós közérdekre hivatkozással, és szükségtelen 
a megfogalmazott cél elérése érdekében. Az osztrák kormány álláspontja szerint a 
város- és vidékfejlesztéshez fűződő közérdek indokolttá teszi a szabályozást, külö-
nösen Tirol esetén, amely területének csak kis része alkalmas építkezésre.53 A Bí-
róság végül az utóbbi érvelést elfogadva kimondta, hogy a tőke szabad áramlása 
korlátozható a megjelölt célokhoz fűződő közérdek („general interest”) alapján, ha a 
szabályokat nem alkalmazzák diszkriminatív módon, és ugyanaz az eredmény nem 
érhető el kisebb mértékű korlátozással.54

51  Az angol nyelvű megfogalmazás jól érzékelteti a két „kényszerítő követelmény” közötti kü-
lönbséget: az áruk szabad áramlása esetén ez „mandatory requirements”-ként szerepel, míg a 
fenti nyilatkozat esetén az „imperative requirements” olvasható.

52  C-302/97. sz. Klaus Konle kontra Osztrák Köztársaság ügy, ECLI:EU:C:1999:271.
53  36–37. pontok.
54  40. pont.



250 TANULMÁNYOK • AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA

A  Reisch és társai55-ügynek az a salzburgi tartományi jogszabály volt a tárgya, 
amely előzetes engedélyeztetést, illetve bejelentést tett kötelezővé építési telek vásár-
lása esetén. A Bíróság a Konle-ítéletben foglaltakat megerősítette, majd a környezet-
védelemhez fűződő közérdekre („public interest”) hivatkozással elismerte az előze-
tes bejelentés jogosságát,56 azonban álláspontja szerint az előzetes engedélyeztetés a 
szükségesnél nagyobb mértékben korlátozta a tőke szabad áramlását.57

Érdekes kérdés merült fel a Bizottság kontra Portugália ügyben,58 amely kereté-
ben a portugál privatizációs jogszabályoknak a letelepedési joggal és a tőke szabad 
áramlásával való összhangját vizsgálta a Bizottság. A vitatott rendelkezések alapján 
a más tagállami befektetők csak a részvények bizonyos számát szerezhették meg az 
érintett portugál társaságokban, illetve egy meghatározott szint feletti részesedéshez 
előzetes engedély volt szükséges az említett befektetők számára.59 A portugál kor-
mány elfogadhatatlannak tartotta annak kizárását, hogy egy tagállam befolyással 
lehessen a reprivatizációs folyamatokra; az állam ehhez fűződő pénzügyi érdekét 
nyomós közérdeknek minősítette.60

Indoklásában a Bíróság kifejtette, hogy a tőke szabad áramlására vonatkozó alap-
szerződési rendelkezéseknél szereplő írott kivételeken felüli tagállami pénzügyi ér-
dekekkel nem igazolható e termelési tényező korlátozása. Emellett általános érvény-
nyel utalt arra, hogy gazdasági okok nem szolgálhatnak felmentésül a tagállamok 
számára.61

Hasonló tagállami érdekek jelentek meg a Bizottság kontra Olaszország ügyben.62 
Az olasz jogszabály a villamosenergia- és földgázágazatban a társaságok jegyzett tő-
kéjében a 2%-os határt meghaladó mértékű részvénycsomaghoz fűződő szavazati 
jogok automatikus felfüggesztését rendelte el. Az olasz kormány ezzel azt kívánta 
megakadályozni, hogy az európai energiapiac teljes liberalizációjáig az olasz piac 
más tagállami közvállalatok részéről versenyellenes támadások célpontja legyen.63 

55  C-515/99. és C-527-540/99. sz. Hans Reisch és társai kontra Bürgermeister der Lan-
deshauptstadt Salzburg and Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg illetve C-519-
524/99. és C-526/99. sz. Anton Lassacher és társai kontra Grundverkehrsbeauftragter des 
Landes Salzburg and Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg egyesített ügyek, 
ECLI:EU:C:2002:135.

56  34., 38. pontok.
57  39. pont.
58  C-367/98. sz. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság ügy, 

ECLI:EU:C:2002:326.
59  24–25. pontok.
60  32. pont.
61  52. pont.
62  C-174/04. sz. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügy, 

ECLI:EU:C:2005:350.
63  36. pont.
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De a Bíróság – a fenti ügyre utalva – kimondta, hogy „pusztán a kérdéses piac ver-
senystruktúrájának erősítésében álló érdek nem jelent elfogadható indokot a szabad 
tőkemozgás korlátozására”.64

5. ÖSSZEFOGLALÓ: A KÖZÉRDEKFOGALOM AZ ALAPSZABADSÁGOK ESETÉN

Ahogy a fentiekben látható volt, a közérdek fogalma az alapszabadságok alóli ún. 
írott és íratlan kivételek esetén is megjelent. 

Az EUMSz. által az alapszabadságokra vonatkozó tagállami kötelezettségek alóli 
felmentési okokként rögzített jogalapok – a 36., a 45., az 51–52., a 62. és a 65. cikkek-
ben foglaltak – többsége esetén, a fogalmak alapját és immanens tartalmát tekintve, 
megjelenik a tág értelemben vett közérdek védelme.65 Az előbbi megállapítás akkor 
is megállja a helyét, ha ez a kapcsolódó másodlagos jogforrásokban és a Bíróság ítél-
kezési gyakorlatában leginkább csak rokonítható fogalmak formájában jelenik meg.

Az írott kivételek között azonban sajátos helyet foglal el a közrend kategóriája. 
Míg a többi fogalom tartalma a megnevezésükből adódóan viszonylag jól beazo-
nosítható, addig ez tág értelmezésre ad lehetőséget a tagállamok számára. Az előb-
biek miatt a Bíróság a közrendi kivétel alkalmazása vonatkozásában több, korábban 
idézett ítéletében kimondta, hogy erre szűk körben, a korlátozás és az elérendő cél 
közötti közvetlen kapcsolat alátámasztásával lehet hivatkozni.66 

Újabb elem e téren, hogy a Bíróság idézte és alkalmazza a munkavállalók szolgál-
tatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv vonatko-
zó rendelkezéséhez kapcsolódóan a Tanács és a Bizottság által a közrend fogalmá-
ról által kiadott nyilatkozatot. Jelen munka témája szempontjából lényeges, hogy a 
definíció a közrend fogalmi elemeként kezeli a közérdeket, mégpedig olyan fogalmi 
elemként, amelyen a közrend tartalmát képező imperatív – eltérést nem engedő – 
szabályok alapulnak.67

64  37. pont.
65  Ennek sajátos esete az áruk szabad áramlására vonatkozó rendelkezések alóli felmentési 

okok közül az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, amely főszabály szerint a magánérdek 
védelmét célozza. Ugyanakkor például a szabadalmi kényszerengedéllyel összefüggő esetekben – 
jellegükből adódóan – megjelenik a közérdekre történő hivatkozás, lásd például a C-30/90. sz. Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Egyesült Királyság ügyet (ECLI:EU:C:1992:74).

66  Lásd Van Duyn, Bouchereau ügyek, illetve C-54/99. sz. Association Église de scien-
tologie de Paris, Scientology International Reserves Trust kontra Premier ministre ügy 
(ECLI:EU:C:2000:124).

67  Álláspontom szerint a nyilatkozat angol nyelvű megfelelőjében szereplő „imperative” jelző 
jobban megfelel a fogalom leírására, mint a „kényszerítő követelmények” megnevezés, amely már 
egyébként is megjelenik az áruk szabad áramlása alóli íratlan kivételek leírásaként. Imperatív 
szabályokon a kollíziós jog azon nemzeti jogszabályi rendelkezéseket érti, amelyektől nem lehet 
eltérni egy másik állam jogának alkalmazásakor.



252 TANULMÁNYOK • AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA

Hangsúlyosabban jelenik meg a közérdek fogalma az ún. íratlan kivételek esetén, 
mégpedig leginkább nyomós közérdek („pressing reasons of public interest”, illetve 
„overriding reasons of public interest”) formájában. A Bíróság – és ennek nyomán 
a jogirodalom – e megnevezést használja az íratlan kivételek gyűjtőfogalmaként. Az 
áruk szabad áramlása alóli, EUMSz.-ben nem rögzített felmentési okokra a Cassis de 
Dijon-ügy nyomán a Bíróság a kényszerítő követelmények megnevezést alkalmazza, 
de ahogy az ennek magyarázatául szolgáló ítéleti pontokból kiderül, ezen fogalmi 
körbe tartozó esetek immanens tartalmát is a köz érdekének védelme képezte.

Bělohlávek bevezetőben idézett közérdektípusaira utalva lényeges megjegyezni, 
hogy ezekben az esetekben tagállami közérdekről és annak hivatkozhatóságáról be-
szélhetünk. A Bíróságot egy sajátos kettősség jellemzi e téren; egyrészt elfogadja a 
közérdek definiálása kapcsán a tagállamok mozgásterét azok tartalmának kialakí-
tására, másrészt – ahogy ez különösen a közrendre vonatkozó ítéletekből kiderül – 
valamiféle ellenőrzést is kíván gyakorolni ezek meghatározásakor.68 Megjegyzendő, 
hogy a Bíróság említett kontrollfunkciója inkább a felmentési okok tagállamok általi 
alkalmazásakor érvényesül; elsősorban azáltal, hogy a Bíróság a kivételes szabályok 
szűk értelmezését írta elő a tagállamok számára.

III. A KÖZÉRDEK FOGALMÁNAK MEGJELENÉSE EGYES SZABÁLYOZÁSI 
TERÜLETEK ILLETVE SZAKPOLITIKÁK ESETÉN

Az alapszabadságokkal összefüggő ügyek kapcsán a Bíróság tehát többféle kontext-
usban hivatkozott a közérdek kategóriájára; definíciót nem alkotott, de rögzítette a 
fogalomra való utalás kereteit elsősorban a közrend kategóriájával összefüggésben. 
E rész célja egyrészt azon lényegesebb jogterületek, illetve szakpolitikák megvizs-
gálása,69 amelyek esetén – a normaszövegek vonatkozásában vagy az ítélkezési gya-
korlatban – megjelenik a közérdek fogalma. Az elemzés arra is választ keres, hogy 
a tagállami közérdeken felül más csoport érdeke megjelenik-e az egyes szabályozási 
területeken.

1. AZ EU NEMZETKÖZI POLGÁRI ELJÁRÁSJOGA ÉS KOLLÍZIÓS JOGA

Az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása mellett az elmúlt 
évtizedek jogfejlődésének eredményeként ún. ötödik alapszabadsággá vált az „íté-
letek szabad áramlása”, azaz az ítéletek kölcsönös elismerése.70 Az előzőekben be-

68  Lásd Van Duyn-ítélet 18. pont.
69  A környezetvédelemről lásd Horváth, 2017.
70  Hoško 2014, 189. o.; Hay 2007, 290. o.
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mutatott „klasszikus” alapszabadságokhoz hasonlóan, az EU nemzetközi magánjogi 
jogalkotása során is megjelenik a közrend – és így közvetve a közérdek – kategóriája 
sajátos tartalommal és alkalmazási környezetben.

A gazdasági integráció jogi kereteinek kialakítását követően – ezekkel összefüg-
gésben – a hatvanas évektől az Európai Gazdasági Közösség államai közös nem-
zetközi magánjogi szabályok elfogadására törekedtek. Mivel ilyen tárgyú közösségi 
jogforrás elfogadására hatáskör hiányában ekkor még nem volt lehetőség, nemzet-
közi szerződések formájában alakították ki a közös nemzetközi polgári eljárásjogi (a 
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elisme-
réséről és végrehajtásáról szóló 1968. évi brüsszeli egyezmény71 – a továbbiakban: 
Brüsszeli Egyezmény) és kollíziós jogi (a szerződéses kötelezettségekre alkalmazan-
dó jogról 1980. évi római egyezmény72 – a továbbiakban: Római Egyezmény) sza-
bályokat.

Az alapszerződéseket módosító 1997. évi Amszterdami Szerződés teremtett jog-
alapot ilyen tárgyú ún. másodlagos jogforrások elfogadására; az ezen módosítás 
alapján elfogadott rendeletek a korábbi egyezmények nyomán a „Brüsszel”, illetve 
a „Róma” megnevezést kapták. A 2007. évi Lisszaboni Szerződés alapján jelenleg az 
EUMSz.-nek „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” 
című része fekteti le e szabályozási terület alapjait. Jelen alfejezetben, a közrend-köz-
érdek megjelenési formáinak kutatása során, csupán a Brüsszeli Egyezmény és az 
ennek szerepét jelenleg betöltő ún. Brüsszel Ia. rendelet73 – valamint a kapcsolódó 
joggyakorlat – kerül megvizsgálásra.

A Brüsszeli Egyezmény 27. cikke alapján akkor volt megtagadható egy ítélet el-
ismerése, ha az annak az államnak a közrendjébe ütközött, ahol azt el kívánják is-
mertetni.

A  fenti rendelkezéssel kapcsolatban mérföldkőnek számított a Bíróságnak a 
Krombach-ügyben74 hozott ítélete. Az eset tényállása szerint egy 14 éves francia 
lány németországi halála kapcsán a német hatóságok vizsgálatot folytattak Dieter 
Krombach német állampolgárral szemben, az ügyet azonban lezárták. A lány állam-
polgárságára tekintettel az édesapja az eljárás folytatását kezdeményezte Franciaor-
szágban. Az idézés ellenére Krombach nem jelent meg a francia bíróság előtt, amely 
végül gondatlan emberölés miatt 15 év szabadságvesztésre és kártérítés megfizetésre 

71  1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and 
commercial matters. HL L 299., 1972.12.31., 32–42. o. (DE, FR, IT, NL).

72  Egyezmény a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról, aláírásra megnyitva Ró-
mában 1980. június 19-én. HL L 266., 1980.10.9., 1–19. o., HL C 169., 2005.7.8., 10–22. o. (HU). 
Magyarországon kihirdette: a 2006. évi XXVIII. törvény.

73  Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
HL L 351., 2012.12.20., 1–32. o.

74  C-7/98. sz. Dieter Krombach kontra André Bamberski ügy, ECLI:EU:C:2000:164.
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ítélte a német állampolgárt. Az illetékes német bíróság végrehajthatónak minősítette 
az ítéletet, amely döntés ellen Krombach fellebbezett a szövetségi szintű bírósághoz 
arra való hivatkozással, hogy nem tudta magát hatékonyan megvédeni a francia bí-
róság ítéletével szemben.75

Válaszában a Bíróság utalt arra, hogy a tagállamok maguk határozzák meg a 27. 
cikkben foglalt közrend tartalmi elemeit, de a Bíróságnak jogában áll ennek kereteit 
megvizsgálni.76 Kiemelte, hogy az alapvető jogok a közösségi jog általános jogelvei-
nek integráns részét képezik, amelynek inspirációs bázisa a tagállamok közös alkot-
mányos hagyományai és az általuk kötött emberi jogi tárgyú egyezmények, különö-
sen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény77 (a 
továbbiakban: Emberi Jogok Európai Egyezménye), amelyek alapján a Bíróság több 
ítéletében elismerte a tisztességes eljáráshoz való jogot.78

A Bíróság megállapítása szerint nem lehet pusztán az alapján elutasítani valamely 
ítélet elismerését, mert az eredeti eljárás helye szerinti állam bírósága a saját jogha-
tóságát a sértett állampolgárságára alapította.79 

Másként vélekedett a 27. cikkben szereplő közrendi szabályról a tisztességes el-
járáshoz való jog fogalmi körébe sorolandó tisztességes meghallgatáshoz való jog 
kapcsán. Álláspontja szerint a címzett állam közrendjére kivételes esetekben lehet 
hivatkozni, ilyennek minősítette azt, amikor az eredeti eljárás helye szerinti állam 
joga és a Brüsszeli Egyezmény egyéb szabályai nem védik meg az érintett magánsze-
mélyt, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített jogával élve meg-
védhesse magát az eredeti eljárást lefolytató bíróság előtt. A Bíróság ilyennek minő-
sítette azt, hogy az eredeti eljárás helye szerinti állam bírósága megtagadta a vádlott 
védekezésének figyelembevételét pusztán amiatt, hogy nem jelent meg személyesen 
a meghallgatáson.80

A Brüsszeli Egyezményben megjelenő közrendfogalom az alapszabadságokhoz 
hasonlóan a tagállami közrendre – és így az e mögött meghúzódó tagállami köz-
érdekre – vonatkozik. Ugyanakkor a Bíróság indoklásában látható volt, hogy ez más 
jellegű „kivételi szabály”, mint az alapszabadságoknál megismertek. Itt a Bíróság ki-
sebb teret adott a sajátos nemzeti rendelkezésekre és gyakorlatra való hivatkozás 
lehetőségének; ehelyett inkább a közös alkotmányos hagyományokban és az emberi 

75  16. pont.
76  22. pont.
77  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Signed at 

Rome, on 4 November 1950. U.N.T.S. Vol. 213 (1955), 221–271. Magyarországon kihirdette: az 
1993. évi XXXI. törvény.

78  25–26. pontok.
79  34. pont.
80  44. pont.



A KÖZÉRDEKFOGALOM EURÓPAI BÍRÓSÁG ÁLTALI ÉRTELMEZÉSE A FŐBB SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEKEN  255

jogok európai egyezményében lévő elvekre és szabályokra, tehát a „közös standar-
dokra” – illetve ezek figyelmen kívül hagyására – utalt.81 

Új jelenséggel találkozhatunk a Brüsszeli Egyezmény szerepét jelenleg betöltő 
Brüsszel Ia. rendelet tartalma kapcsán. A kollíziós jogi normákban már korábban 
is alkalmazott82 „ordre public” fogalom explicite megjelent zárójelben a határozatok 
elismerésének és a közokiratok végrehajtásának nemzeti közrendi szabályok alapján 
történő megtagadásánál.83 A Bíróság által már alkalmazott francia kifejezés a koráb-
ban bemutatott közrendnél szélesebb kategóriát jelent, magában foglalja a jogállami 
felépítést és működést. Idetartoznak az alapvető jogok és érvényesülésük is, amelyek 
más összefüggésben gyakran éppen a közrend-közérdek fogalompárossal kerülnek 
szembe.84 A normaszöveg módosításával is egyértelművé vált, hogy itt nem az alap-
szabadságoknál megismert közrendfogalomról van szó, hanem mélyebb tartalmú 
kategóriáról, amelynek részét képezik többek között az alapvető jogok – Bíróság 
által is elismert – katalógusa.

2. VERSENYPOLITIKA

A belső piac megfelelő működésének biztosításához elengedhetetlen volt az azt za-
varó tényezőkkel szembeni fellépés jogi kereteinek kialakítása. Az Európai Unió 
versenyjogának alapszerződési szabályai az EUMSz. 101–109. cikkeiben találhatók, 
amelyek mind a vállalkozásokra, mind a tagállamokra vonatkozóan tartalmaznak 
rendelkezéseket. Jellegükből adódóan – általános értelemben – e szabályok alapját 
az Európai Uniónak és a tagállamoknak a gazdasági integráció hatékony működé-
séhez fűződő érdeke húzódik meg. Vizsgálatot igényel, hogy ez öltött-e konkrét for-
mát, s ha igen, akkor milyen kontextusban került a fogalom alkalmazásra.

A Bíróságnak a fenti kérdéskörrel összefüggő, alapvető ítélete az Eco Swiss-ügy-
ben85 született meg. Az eset tényállása szerint az amszterdami székhelyű Benetton 
társaság 1986-ban nyolc évre licenciaszerződést kötött a hongkongi Eco Swiss és a 
New York-i Bulova cégekkel, amely alapján az Eco Swiss „Benetton by Bulova” már-

81  Hay 2007, 291. o.
82  A Római Egyezmény és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/

EK rendelet (Róma I.) is használta, illetve használja a fogalmat. A Római Egyezmény szövegét 
átvevő rendelet 21. cikke kimondja, hogy „Az e rendelet által meghatározott jog valamely rendel-
kezésének alkalmazása csak akkor tagadható meg, ha az alkalmazás nyilvánvalóan összeegyeztet-
hetetlen az eljáró bíróság országának közrendjével (»ordre public«)”.

83  45. és 58. cikkek. 45. cikk: „(1) Valamely fél kérelmére a határozat elismerését meg kell ta-
gadni, amennyiben: a) az ilyen elismerés nyilvánvalóan ellentétes a címzett tagállam közrendjével 
(ordre public).”

84  De Lange 2007, 7–8. o.
85  C-126/97. sz. Eco Swiss China Time Ltd kontra Benetton International NV ügy, 

ECLI:EU:C:1999:269. 
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kajelzésű órákat gyárthatott, és a Bulova céggel együtt értékesíthette ezeket. A szer-
ződés tartalmazott választottbírósági kikötést, amely alapján vita esetén egy holland 
választottbíróság járhatott el a holland jogot alkalmazva. A Benetton társaság a szer-
ződést 1991-ben felmondta, amely döntéssel szemben az ellenérdekű felek az emlí-
tett választottbírósághoz fordultak. A választottbíróság megállapította a felmondás 
jogellenességét, és kötelezte a Benetton céget kártérítés megfizetésére. 

A bírósági döntés ellen a társaság holland rendesbírósághoz fordult többek között 
arra való hivatkozással, hogy a szerződés érvénytelen volt, mivel a holland polgári 
eljárási törvényi közrendi szabályába ütközött azáltal, hogy a versenykorlátozó meg-
állapodásokat tiltó alapszerződési – jelenlegi EUMSz. 101. cikkében szereplő – ren-
delkezésekkel volt ellentétes. 

Válaszában a Bíróság kiemelte, hogy az említett versenyjogi szabályok alapvető je-
lentőségűek a Közösségre (jelenleg Unió) ruházott célok megvalósítása érdekében, 
különösen a belső piac működése szempontjából. Ebből azt a következtetést vonta le, 
hogy azokban az esetekben, amikor a nemzeti eljárási szabályok a választottbírósági 
döntések a nemzeti közrend védelme érdekében minősítik érvénytelenné, ugyanezt 
kell biztosítani a versenykorlátozó megállapodásokba ütköző szerződések esetén.86

Jelen munka témája szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy a Bíróság a kö-
zösségi jogrend nyilvánvaló érdekének nevezte annak egységes értelmezését, amely 
érdekében biztosítani kell a választottbíróságok rendesbírósági kontrollját, ugyanis 
az előbbieknek nem áll módjukban előzetes döntéshozatali eljárás keretében a Bíró-
ság értelmezését kérni.87

A  fenti döntést a jogirodalom az ún. uniós közrend megfogalmazásaként érté-
kelte.88 A korábban idézett, Luxemburg kontra Bizottság ügyben alkalmazott köz-
rendfogalom alapján e kategóriának is immanens tartalma a közérdek, amely kap-
csán azonban nem az alapszabadságoknál megismert tagállami közérdekről lehet 
beszélni, hanem az uniós közérdekről, amelyen alapuló imperatív követelmények a 
versenyjogi szabályok.89

86  36–37. pontok.
87  40. pont.
88  Nagy 2012, 44. o.; Hoško 2007, 199. o. Ugyanakkor Tena Hoško az ítélet alapján az uni-

ós versenyjogi rendelkezéseket a tagállami közrend részének tekintette. Tekintettel arra, hogy a 
tagállami közrend fogalma az alapszerződésekben az uniós jog főszabálya alóli kivételként jele-
nik meg a tagállami érdekeket megtestesítve, álláspontom szerint helyesebb uniós közérdekről 
beszélni. Más kérdés, hogy az ilyen típusú normák ugyanúgy kötelezettséget rónak a tagállami 
jogalkalmazókra, mint a nemzeti közrendi szabályok.

89  A  Bíróság az Eco Swiss-esetben megfogalmazottakat több későbbi ügyben megerősítette. 
Ilyen volt például a C-295/04. sz. Vincenzo Manfredi kontra Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, 
C-296/04. sz. Antonio Cannito kontra Fondiaria Sai SpA illetve C-297/04. sz. Nicolò Tricarico és 
C-298/04. sz. Pasqualina Murgolo kontra Assitalia SpA egyesített ügyek (ECLI:EU:C:2006:461), 
amely angol nyelvű változatában közrend („public policy”) szerepel, míg a magyarban imperatív 
szabályok; lásd 31. pont.
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Szintén versenyjogi tárgyú esetben, de nem a jelenlegi EUMSz. 101–109. cikkek 
természetével összefüggésben jelent meg hivatkozási alapként a közérdek fogalma. 
A  Van Schijndel-ügy90 alapja az a holland jogszabály volt, amely előírta a kötele-
ző tagságot az adott szakmát gyakorlók számára a foglalkozásonként létrehozan-
dó nyugdíjalapokban. Az eset két gyógytornász magánszemélye felmentést kért a 
gyógytornászok számára létrehozott nyugdíjalapba történő befizetés alól arra hivat-
kozva, hogy ők rendelkeznek másfajta nyugdíjbiztosítással.

Több jogorvoslati szintet követően a gyógytornászok végül a Holland Legfelsőbb 
Bírósághoz fordultak arra hivatkozva, hogy a konstrukció az említett versenyszabá-
lyokba ütközik. A Holland Legfelsőbb Bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérel-
mében a versenyjogi kérdéseken felül arra is választ várt a Bíróságtól, hogy figye-
lembe kell-e vennie a magánszemélyek ilyen késői eljárási szakaszban beérkezett 
alapszerződési rendelkezésre való hivatkozását. 

Ítéletében a Bíróság utalt arra az esetre, amikor a nemzeti eljárásjog mérlege-
lést biztosít a tagállami bíróságok számára a kötelező nemzeti anyagi jogi szabályok 
alkalmazásához. Kifejtette, hogy az „együttműködés” alapszerződési elve alapján a 
nemzeti bíróságoknak alkalmazni kell a közvetlen hatállyal bíró közösségi jogot, 
amennyiben ez magánszemélyek számára biztosít jogvédelmet, feltéve hogy erre a 
nemzeti eljárási szabályok lehetőséget adnak.91

A Bíróság hangsúlyozta, hogy a polgári eljárásokban az eljáró tagállami bíróság 
cselekményei arra korlátozódnak, hogy a vita az eljárás eredeti tárgyához kapcsolód-
jon, és a bíróság végül a felek által rendelkezésre bocsátott tények alapján döntsön. 
A bírói passzivitás alól a közérdek által alátámasztható olyan körülmények jelente-
nek kivételt a tagállamok többségében, mint az állam és a magánszemélyek közötti 
jogviszonyok természete, a védelemhez való jog biztosítása, vagy az eljárások meg-
felelő vezetése.92

Ahogy látható volt, ebben az esetben93 a közérdek fogalma nem uniós közérdek-
ként – mintegy az uniós közrendi szabályok tartalmi elemeként – jelent meg, ha-
nem tagállami közérdekként, amely alapján a nemzeti bíróságoknak bizonyos eset-
ben lehetőségük van a polgári eljárásjog által teremtett bírói passzivitás feladására. 
A Bíróság következtetése szerint ugyanennek kell érvényesülnie az uniós jog adott 
szabályainak a tagállami bíróságok általi alkalmazása során is. A bírói passzivitás 
elve által teremtett kereteket a közérdekre való hivatkozással egyes fogyasztóvédel-
mi ügyekben haladta meg a Bíróság.

90  C-430-431/93. sz. Jeroen van Schijndel és Johannes Nicolaas Cornelis van Veen kontra Sti-
chting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten egyesített ügyek, ECLI:EU:C:1995:441.

91  14–15. pontok.
92  20–21. cikkek.
93  A Van Schijndel-ítéletben kimondottakat alkalmazta a Bíróság például a C-222-225/05. sz. 

J. van Der Weerd és társai kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit egyesített 
ügyben (ECLI:EU:C:2007:318) is.
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3. FOGYASZTÓVÉDELEM

Az alapszabadságok jogi kereteit megteremtő Európai Gazdasági Közösséget lét-
rehozó szerződés eredetileg nem tartalmazott fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. 
A fogyasztók védelme célkitűzésként a hetvenes évektől jelent meg, majd a nyolcva-
nas évek közepétől kezdtek elfogadni ilyen tárgyú irányelveket.94 Az 1992-ben aláírt 
Maastrichti Szerződés tette önálló szakpolitikává a fogyasztóvédelmet, és azóta több 
jelentős irányelv került ezen a területen elfogadásra.

Az egyik ilyen jogszabály a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisz-
tességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv95 volt, amelynek tagállami bíróság 
általi alkalmazásával összefüggésben merült fel a közérdek kategóriája. A Mostaza 
Claro-eset96 magánszemélyével a Móvil nevű mobilszolgáltató előfizetési szerződést 
kötött, amely jogvita esetére választottbíróság eljárását írta elő. Mivel az érintett sze-
mély nem tartotta be az előfizetés legrövidebb időtartamát, a szolgáltató ilyen el-
járás lefolytatását kezdeményezte vele szemben. Mostaza Clarónak lehetősége volt 
elutasítani a választottbírósági eljárást, de nem élt ezzel a lehetőséggel. A számára 
kedvezőtlen döntés ellen madridi rendesbírósághoz fordult arra hivatkozva, hogy a 
93/13/EGK irányelv alapján a választottbírósági kikötés tisztességtelennek minősül, 
és így semmis.

A madridi bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett a Bíróságnál 
azzal kapcsolatban, hogy ilyen esetben a rendesbíróság köteles-e vizsgálni a válasz-
tottbírósági kikötés semmisségét, és hatályon kívül helyezni a választottbírósági íté-
letet. Válaszában a Bíróság az Eco Swiss-ítéletre utalva az irányelvet „elengedhetet-
lennek” minősítette a Közösségre ruházott feladatok – különösen az életszínvonal és 
az életminőség javításának biztosítása – megvalósításához.97 A fogyasztók védelmét 
közérdeken alapuló célkitűzésnek minősítette, és az utóbbi „jellege és jelentősége” 
indokolttá teszik, hogy a nemzeti bíróság hivatalból legyen köteles vizsgálni a szer-
ződési kikötés tisztességtelen jellegét. Mindezt a fogyasztó és az eladó vagy a szol-
gáltató közötti egyenlőtlen helyzet ellensúlyozásával is alátámasztotta.98

A  fenti elvet a szintén mobiltelefon-előfizetési szerződéssel összefüggő Astur-
com-ügyben99 fejlesztette tovább a Bíróság. Itt a kikötés alapján az előfizető lakhe-

94  Lásd a Tanács 85/577/EGK irányelve (1985. december 20.) az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetén a fogyasztók védelméről, HL magyar különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 262. o.

95  A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben al-
kalmazott tisztességtelen feltételekről, HL magyar különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288–293. o.

96  C-168/05. sz. Elisa María Mostaza Claro kontra Centro Móvil Milenium SL ügy, 
ECLI:EU:C:2006:675.

97  37. pont.
98  38. pont.
99  C-40/08. sz. Asturcom Telecomunicaciones SL kontra Cristina Rodríguez Nogueira ügy, 

ECLI:EU:C:2009:615.
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lyétől távoli székhellyel rendelkező választottbíróság a fogyasztó távollétében hozta 
meg a rá nézve hátrányos ítéletét, amely jogerőre emelkedett, és a szolgáltató végre-
hajtás céljából fordult a bilbaói rendesbírósághoz. Előzetes döntéshozatali eljárási 
iránti kérelem alapján eset a Bíróság elé került. 

A  luxemburgi fórum megismételte az irányelvvel kapcsolatban a Mostaza Cla-
ro-ítéletben megfogalmazottakat, annak az ügyben releváns 6. cikkét100 „kógens” 
normának minősítette, illetve a fogyasztóvédelemhez fűződő közérdek fogalmára 
utalva kimondta, hogy az említett rendelkezés azon nemzeti jogszabályokkal egyen-
értékűnek minősítendő, „amelyek a nemzeti jogrendben a közrendi szabályok rang-
jával bírnak”.101 Az előzőek alapján a Bíróság kimondta, hogy a szükséges ténybeli 
és jogi elemek rendelkezésre állása esetén a tagállami bíróságok hivatalból kötelesek 
vizsgálni a fogyasztói szerződésben szereplő választottbírósági kikötés tisztesség-
telen jellegét a végrehajtási eljárásban is, amennyiben a nemzeti eljárási szabályok 
lehetővé teszik ezek értékelését a tisztán belső, nemzeti jog alkalmazását igénylő 
esetek vonatkozásában.102

Nem sokkal a fenti ítélet meghozatalát követően a fogyasztóvédelmi ügyek vonat-
kozásában értelmezendő közérdek fogalmát ismét egy spanyol eset kapcsán részle-
tezte tovább a Bíróság. A Martín-ügy103 jogi hátterét az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv képezte. 
A fogyasztó a lakóhelyén szerződést kötött az EDP nevű céggel könyvek, DVD-k 
és DVD-lejátszó megvásárlására. Mivel az EDP nem kapta meg a vételárat, fizetési 
meghagyás iránti kérelmet nyújtott be az illetékes salamancai bírósághoz. Martín 
a számára hátrányos döntés ellen fellebbezést nyújtott be, és a másodfokon eljáró 
bíróság észlelte, hogy az EDP nem tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy az említett 
irányelv értelmében ő az áru átvételét követő hét napon belül elállási joggal élhet. 
Előzetes döntéshozatal iránti kérelmében a másodfokon eljáró bíróság arra kereste 
a választ, hogy megállapítsa-e a szerződés érvénytelenségét az elmaradt tájékoztatás 
miatt.

Ítéletében a Bíróság utalt a jogviták felek általi meghatározottságára, és hogy 
ezekben az esetekben a nemzeti bíróságok hivatalból csak kivételes esetben, köz-
érdekből járhatnak el.104 Ezt követően a Bíróság annak megvizsgálását tűzte ki célul, 
hogy az elállási jogot biztosító irányelvi rendelkezés ilyen közérdeken alapuló sza-
bálynak tekinthető-e. Kiemelte, hogy az ilyen kereskedő általi megkeresés a fogyasz-

100  „A tagállamok előírják, hogy fogyasztókkal kötött szerződésekben az eladó vagy szolgáltató 
által alkalmazott tisztességtelen feltételek a saját nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint nem 
jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kiha-
gyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket.”

101  51–52. pontok.
102  59. pont.
103  C-227/08. sz. Eva Martín Martín v EDP Editores SL ügy, ECLI:EU:C:2009:792.
104  19–20. pontok.
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tót felkészületlenül éri, és e gyengébb pozíciójából eredő helyzetét hivatott az elállási 
jog ellensúlyozni. Ennélfogva e rendelkezés központi helyet foglal el az irányelvben, 
és a fogyasztóvédelem hatékony érvényesülése alapvető biztosítékának minősül.105 
Mindebből azt a következtetést vonta le a Bíróság, hogy az említett szabály közérde-
ken alapszik, és igazolhatja a tagállami bíróság „pozitív beavatkozását” a jogviszony 
szereplői között fennálló egyenlőtlen helyzet ellensúlyázására.106

Ahogy a fent elemzett ítéletekben látható volt, a fogyasztóvédelmi ügyekben a 
Bíróság egyaránt alkalmazta a közrend és a közérdek fogalmakat a tagállami bíróság 
aktívabb szerepének alátámasztására. A Mostaza Claro-ügyben az irányelv vonat-
kozó szabályait a nemzeti közrendi szabályok rangjával bírónak minősítve a Bíróság 
előírta a tagállami bíróságok számára a releváns klauzulák hivatalból történő vizs-
gálatát. Ezzel szemben a Martín-esetben az adott irányelv kapcsolódó rendelkezéseit 
közérdeken alapuló szabályként értékelve igazolhatónak tartotta a nemzeti bíróságok 
pozitív beavatkozását. 

A  két kategória használata formálisan valóban inkonzisztensnek tűnhet azál-
tal, hogy az előbbi ítéletben a közérdek és a közrend is szerepelt, míg az utóbbiban 
pusztán a közérdek.107 Tartalmát tekintve – a Luxemburg kontra Bizottság ügyben 
hivatkozott közrendfogalom alkalmazásával – azonban feloldható e disszonancia, 
ugyanis a Martín-ítéletben gyakorlatilag a közrend fogalmát adta meg a Bíróság a 
„közérdeken alapuló szabály” kitétel beillesztésével. Az előzőek alapján tehát mind-
két esetben a fogyasztóvédelemhez fűződő közérdeken alapuló közrendi szabályokról 
beszélhetünk, amely a tagállami bíróságok aktív szerepét alapozzák meg.

4. INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A közérdek fogalmának egy másik megjelenési területe az uniós intézmények do-
kumentumaihoz való hozzáférés szabályozása és az ehhez kapcsolódó bírósági gya-
korlat.108 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet109 „Kivételek” című 4. cikke 
meghatározza azokat az esetköröket, amikor az intézmények megtagadják a hozzá-
férést a különböző dokumentumokhoz. 

Jelen tanulmány szempontjából lényeges, hogy a cikkben expressis verbis a köz-
érdek fogalma szerepel az alábbiak szerint:

105  24–27. pontok.
106  28. pont.
107  Vö. Bělohlávek 2012, 141. o.
108  Bělohlávek, 2012, 137. nyomán.
109  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről, HL magyar 
különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331–336. o.
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„(1) Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel 
kedvezőtlenül befolyásolná a következők védelmét:
a)  a közérdek tekintetében:

– közbiztonság,
– védelmi és katonai ügyek,
– nemzetközi kapcsolatok,
– a Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris
vagy gazdaságpolitikája;

b)  a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, különösen a személyi adatok 
védelmére vonatkozó közösségi joganyagnak megfelelően.”

A (2) és (3) bekezdések tartalmaznak különböző, többségében különböző intézmé-
nyek egyes eljárásaihoz kapcsolódó, de részben a magánérdek fogalmi körébe eső 
megtagadási okokat is.110 Itt a közérdek fogalma a kivételek alóli kivételként jelenik 
meg, ugyanis ezen esetekben mégis lehetővé kell tenni a hozzáférést, „ha a közzété-
telhez nyomós közérdek fűződik”.

Egyértelmű, hogy az uniós jogalkotó különbséget kívánt tenni a köz- és magán-
érdek között, illetve a (2)–(3) bekezdésekben szereplő intézményi eljárások lefolyta-
tása mögött mindkét érdektípust feltételezte, ezért nem tüntette fel egyik vagy másik 
fogalmat. Figyelemre méltó a közérdek kategóriájának alkalmazása az (1) bekezdés-
ben, amely a cikkben szereplő többi szabály kontextusában, rendszertani értelmezés 
alapján magában foglalta az uniós és a tagállami közérdekekre való hivatkozás lehe-
tőségét is. Ezzel összhangban a (2) és (3) bekezdésben szereplő „nyomós közérdek” 
egyaránt lehet uniós és tagállami közérdek is. A bírósági gyakorlat értelmezte a fo-
galmakat.

A  Turco-eset111 magánszemélye hozzáférést kért a Tanács Jogi Szolgálatának a 
menedékkérők tagállamokbeli befogadásának minimumszabályait megállapító ta-
nácsi irányelvtervezettel kapcsolatos véleményéhez. A hozzáférést a Tanács a rende-
let 4. cikk (2) bekezdésére hivatkozással tagadta meg. Álláspontja szerint hiányzott 
a dokumentum közzétételéhez fűződő nyomós közérdek, illetve a jogi vélemények 
védelméhez fűződő érdeket elsődlegesnek tartotta a közérdekkel szemben.112

Az ügy végül a Bíróság elé került, amely kimondta, hogy a Tanácsnak kell meg-
vizsgálni, hogy létezik-e a közzétételhez kapcsolódó nyomós közérdek, amely ellen-
súlyozná az abból származó esetleges hátrányt. Ennek során az intézmény feladata 
az egyensúlyteremtés a dokumentumhoz való hozzáférés megtagadásához fűződő 

110  Az utóbbira példa a „természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szel-
lemi tulajdont is”.

111  C-39/05. és C-52/05. sz. Svéd Királyság és. Maurizio Turco kontra Az Európai Unió Tanácsa 
egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2008:374.

112  11. pont.
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különleges érdek, valamint az elérhetővé tételhez kapcsolódó közérdek között.113 Az 
utóbbi kapcsán figyelemmel kell lennie arra, hogy jogalkotói eljárásról lévén szó, 
célkitűzés a polgárok minél intenzívebb részvétele az eljárásban, amely legitimációs 
kérdés is az intézmények számára.114

Az IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH ügy115 hátterét az képezte, 
hogy egy repülőgépüzem bővítését a Hamburg területén fekvő Mühlberger Loch 
nevű természetvédelmi területen kívánták megvalósítani. A projekthez a vonatkozó 
uniós előírások alapján Németország a Bizottság támogatását kérte, amelyet meg is 
kapott. Ezt követően az IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH nevű ál-
lat- és természetvédelemmel foglalkozó nem kormányközi szerv a Bizottságtól hoz-
záférést kért a Németországgal, Hamburg városával és a német kancellárral az ügy 
kapcsán folytatott levelezés során az intézményhez jutott dokumentumokhoz.

Közel hét évig folyó eljárás eredményeként a Bizottság elérhetővé tette a kért do-
kumentumokat, kivéve a német kancellárnak az intézmény elnökéhez címzett leve-
lét. A rendelet 4. cikk (5) bekezdése lehetővé teszi az érintett tagállam kérését, hogy 
az érintett intézmény ne tegyen közzé valamely dokumentumot. Ez alapján, a német 
hatóságokkal folytatott egyeztetés következtében a Bizottság arra a megállapításra 
jutott, hogy a levél hozzáférhetővé tétele sértené a rendelet 4. cikk (1) bekezdés 
a) pont harmadik és negyedik francia bekezdését, azáltal hogy veszélyeztetné az 
ország nemzetközi kapcsolataival és gazdaságpolitikájával összefüggő közérdek vé-
delmét.116

A német hatóságok azt is jelezték az eljárásban, hogy mivel a levél Németország 
és más tagállamok gazdaságpolitikájára is tartalmaz információkat, bizalmas jellege 
miatt hozzáférhetővé tétele a 4. cikk (3) bekezdése alapján súlyosan veszélyeztetné 
a Bizottság döntéshozatali eljárásának védelmét. A Bizottság álláspontja szerint ez 
az ügy a fenti idézett (1) bekezdés hatálya alá tartozott, amelyek esetén nem kell 
vizsgálni a nyilvánosságra hozatalhoz fűződő nyomós közérdeket, ennek ellenére 
megvizsgálta esetleges fennállását. Álláspontja szerint a nyomós közérdek meglé-
téhez az érdeknek közérdeknek kell lennie, amelynek meg kell haladnia a 4. cikk 
(3) bekezdésében oltalmazott érdekek jelentőségét. A Bizottság nem volt tudomása 
olyan körülményekről, amelyek meghaladnák a döntéshozatali eljárása oltalmazá-
sának követelményét.117

A Törvényszék jogszerűnek minősítette a kancellár leveléhez való hozzáférés né-
met hatóságok által a rendelet 4. cikk (5) bekezdésére való hivatkozás alapján tör-
tént megtagadását Németország gazdaságpolitikáját érintő közérdekre vonatkozó, a 

113  44–45. pontok.
114  46. pont.
115  T-362/08. sz. IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH kontra Európai Bizottság 

ügy, ECLI:EU:T:2011:6.
116  23. pont.
117  28. pont.
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4. cikk (1) bekezdés a) pontjának negyedik franciabekezdése alapján.118 Utalt arra, 
hogy a projekt a német mellett az európai repüléstechnikai iparhoz fűződő gazda-
ságpolitikai célkitűzésekkel is összefüggésben állt.119 Mindez arra enged következ-
tetni, hogy a tagállami mellett az uniós közérdek fennállásának vizsgálata is szerepet 
játszott a Törvényszék döntésének meghozatalakor.

Az IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH fellebbezése alapján azon-
ban a Bíróság hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét.120 Indoklásában utalt 
arra, hogy a 4. cikk (5) bekezdése eljárási jellegű rendelkezés, amely önmagában 
nem eredményez a tagállam számára általános és feltétel nélküli vétójogot, amellyel 
a hozzáférést diszkrecionális alapon megakadályozhatná.121 Következtetése szerint 
az említett rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha tiltakozását az érintett tagállam 
az (1)–(3) bekezdésekben foglalt anyagi jogi szabályokra alapozza, és álláspontját 
megfelelően indokolja.122

Az uniós intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
1049/2001/EK rendelet annyiban minősül sajátosnak, hogy abban a közérdek-ka-
tegória kétféle kontextusban is megjelenik; egyrészt az e fogalmi körbe tartozó tag-
állami és uniós érdekek védelme alapján megtagadható a dokumentumokhoz való 
hozzáférés, másrészt egyes magán- és intézményi érdekek alapján történő megta-
gadással szemben a nyomós közérdekre történő hivatkozás éppen a nyilvánosságra 
hozatalt alapozhatja meg. Ami a Bíróság kapcsolódó ítéleteiben követelményként 
jelenik meg, az az intézmények és a tagállamok indoklási kötelezettsége a közérdekre 
történő hivatkozás, illetve az egyéb speciális érdek és a nyomós közérdek közötti 
mérlegelés során.

IV. ÖSSZEGZÉS

Ahogy az elemzett esetekből kiderült, a közérdek számos formában megjelent az 
Európai Bíróság joggyakorlatában. A  fogalom cizellált alkalmazására került sor a 
gazdasági alapszabadságok vonatkozásában, e szabályok alóli felmentés jogalap-
jaként hivatkozhattak az e kategória fogalmi körébe sorolható alapszerződési ren-
delkezésekre, illetve a Bíróság immanens tartalmi elemévé tette a nyomós közérdek 
definiálása révén az ún. íratlan kivételeknek. A bemutatott főbb, releváns szabályo-
zási területek, illetve szakpolitikák változatos képet mutatnak annak kapcsán, hogy 

118  138. pont.
119  137. pont.
120  C-135/11 P. sz. IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH kontra Európai Bizottság 

ügy, ECLI:EU:C:2012:376. 
121  53., 57. cikkek.
122  59. pont.
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kifejezetten a közérdek vagy egy olyan rokon kifejezés szerepelt a jogszabályokban 
és a bírósági gyakorlatban, amelynek fogalmi eleme a közérdek kategóriája.

Az európai bírósági gyakorlat nem határozta meg a közérdek fogalmának jelenté-
sét.123 E mögött a terminológiai nehézségeken felül az is húzódik, hogy célzottan ru-
galmasnak, időről időre változónak minősítették azt. Megállapítható, hogy az esetek 
jelentős részében más kategóriákkal (leginkább közrend, „ordre public” stb.) ösz-
szefüggésben, leginkább azok tartalmi elemeként került alkalmazásra a fogalom.124 
A fentiekkel összhangban a közérdek nem tekinthető autonóm normatív kategóri-
ának; az azzal rokon egyéb fogalmak, illetve az azon alapuló „imperatív szabályok” 
szolgálhatnak hivatkozási alapként.

A  közérdekre történő hivatkozással összefüggésben lényeges kiemelni, hogy a 
normatív háttér és a fogalom jellege alapján gyakrabban jelenik meg a tagállami, 
mint az uniós közérdek különböző formákban. Ez főként az alapszabadságok adta 
fogalmi keretek miatt van így, ahol a közérdek elsődlegesen tagállami közérdeket 
jelent. Az ezektől eltérő, elemzett szabályozási területek vonatozásában már értel-
mezhető az uniós szintű közérdek kategóriája is – Bělohlávek bevezetőben idézett 
csoportosítását követve – leginkább a társadalom egészének, illetve csoportérdek-
nek a formájában.125
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HORVÁTH BALÁZS ANDRÁS

A KÖRNYEZETVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ 
KÖZÉRDEK AZ UNIÓS JOG ÉS AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG 

GYAKORLATÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN

A „közérdek” jogelméleti, jogdogmatikai megközelítése  
és közjogi szabályozási kérdései

BEVEZETÉS

Környezetünk védelme egyre nagyobb kihívás elé állítja az emberiséget. A XXI. szá-
zad kétségkívül a tudományos-technikai forradalom újabb korszakának tekinthe-
tő, ám a hatalmas fejlődésnek ára van, aminek leginkább környezetünk látja kárát. 
A tudományos-technikai versengés, a fejlődés és a gazdasági érdekek konfliktusa, 
konkurálása a környezetvédelemmel nagy veszélyeket hordoz magában. A fejlődés 
és növekedés érdekében hajlamosak minden lehetőséget kiaknázni, legyen szó akár 
környezetünkről is, nem beszélve az esetleges környezetvédelmi előírások kijátszá-
sáról. Fel kell ismernünk, hogy éppen saját környezetünk kell, hogy gátat szabjon 
e tendenciának. Csak egy élhető környezetben képzelhető el az emberiség további 
fejlődése. A megfelelő minőségű környezet közjóként is felfogható, és a környezet 
védelme épp ezért mindannyiunk érdeke, vagyis közérdek. Következésképpen az 
alábbi vizsgálat homlokterében is – összhangban a jelen átfogó kutatás uniós jogi 
tanulmányainak fogalmi keretével1 – a közérdek azon fogalma áll, amely mögött 
beazonosítható az érintett, érdekelt közösség, és e közérdek mérlegelése uniós szin-
ten, az Európai Unió intézményrendszerén belül – például döntéshozatali mecha-
nizmusában – történik. Tekintettel arra, hogy az uniós környezetvédelmi szabályo-
zás által érintett környezeti problémák mindenkit egyaránt érintenek, a szakpolitika 
mögött mindenekelőtt uniós szintű közérdek feltételezhető. Előrebocsátható azon-
ban, hogy az uniós környezetvédelmi politika szempontjából nemcsak a szuprana-
cionális közérdeknek, hanem a tagállamok környezetvédelmi közérdekének is lesz 
jelentősége.2 Ez utóbbira példákat a környezetvédelem és belső piac viszonyában 
láthatunk majd. 

 A közérdek és a környezetvédelem kapcsolatának kutatása korábban is a tudo-
mányos érdeklődés középpontjában állt. A  számos szakirodalmi előzmény közül 

1  Horváthy 2017; valamint Knapp 2017. 
2  Lásd e releváns közérdek típusokra, Horváthy, 2017, III. 1. fejezet a) és c) pontok. 
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a Szamel Katalin vezette Közérdek és közigazgatás című kutatást lehetne kiemelni 
2008-ból.3 A kutatás elsősorban a közérdek és a közigazgatás kapcsolatát vonta gór-
cső alá, ám kitér a környezetvédelem és a közérdek kapcsolatára is. Ennek során 
vizsgálta a közérdek megjelenését a nemzetközi jogban, az európai uniós jogban és 
a hazai jogban is. Tanulmányomban a közérdek megjelenését vizsgálom az Európai 
Unió jogában, azon belül is a környezetvédelem területén. Ennek során kutatom, 
hogy miképp alakult ki az Európai Unió környezeti politikája, és abban milyen sze-
repet játszott a közérdek. Az egyes akcióprogramok is a közérdek védelmét hivatot-
tak elősegíteni azzal, hogy minimumkövetelményeket fogalmaznak meg a környe-
zetvédelem területén, a fenntartható fejlődés fontosságára hívják fel a figyelmet, és 
a participációs jogok kiszélesítését is szorgalmazzák. Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség tevékenysége tulajdonképpen a közérdek érvényesülésének intézmé-
nyi infrastruktúráját hivatott biztosítani, többek között a megfigyelőhálózaton és az 
információk áramoltatásán keresztül. A különös kérdések közül a kárfelelősséggel 
kapcsolatos kérdéseket elemzem, mint a közérdek egyik érvényesülési mechaniz-
musát.

1. KÖRNYEZETVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓS  
SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

A környezetvédelemről ma már nem lehet úgy beszélni, mint az egyes nemzetálla-
mok feladat- és hatáskörébe tartozó problémamegoldásáról, ugyanis egymagukban 
már kevesek ahhoz, hogy felvegyék a harcot a környezetszennyezés elleni küzde-
lemben. A környezetszennyezés és a környezetkárosító magatartások hatása globá-
lis méretűvé vált, nem állnak meg az egyes országok határainál, hanem átnyúlnak 
azokon, és más országokat is veszélyeztetnek.4

Egyre inkább utat tört magának az a szemlélet, amely szerint a környezetvéde-
lemnek újfajta megközelítésre van szüksége. Nem elég már „csak” állami szinten 
rendezni a problémákat, hanem nemzetközi szinten kell együttműködni és fellépni 
a környezetkárosító magatartások ellen. Ezt figyelembe véve kiemelkedő szerep há-
rul az egyes államok összefogására, melynek egyik hatékony képviselője az Európai 
Unió.

Az Európai Unió méltán lehet büszke számos, a környezetvédelem területén el-
ért eredményeire, így a környezetvédelmi politika alapelveinek meghatározására, 
a cselekvési programok életre hívására, továbbá az alapvető jelentőségű szabályok 
megalkotására is.

3  Szamel 2008, 233–252. o.
4  Gellérthegyi 2011, 1. o.
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1.1. A KÖRNYEZETVÉDELEM ALKOTMÁNYOS ALAPJAI  
AZ EURÓPAI UNIÓ SZERZŐDÉSEINEK TÜKRÉBEN

E fejezetben a közösségi környezetvédelem jogi, illetve alkotmányos alapjait tekin-
tem át. Ennek keretében megvizsgálom az alapító szerződésekben és azok módo-
sításaiban foglalt legfontosabb jogszabályhelyeket, amelyek meghatározóak voltak 
a Közösség környezeti politikájának a fejlődésében. A fejlődési síkon előrehaladva 
konstatálhatjuk, hogy miként vált egyre biztosabbá és a tagországokra nézve egyre 
jobban kötelező erejűvé a szabályozás. Azáltal, hogy egyre jobban kötelező erejűvé 
vált a szabályozás, abból egyben kitűnik, hogy egyre inkább jelentős érdek, mond-
hatni közérdek fűződött e szabályok kötelező erejűvé tételében.

1.1.1. A Római Szerződéstől a Lisszaboni Szerződés elfogadásáig • Az 1957-es Római 
Szerződés nem tartalmazott környezetvédelemre vagy környezeti politikára vonat-
kozó szabályokat, ezért kijelenthetjük, hogy hiányoztak az alkotmányos alapok e 
téren. Ennek ellenére megállapítható a Közösség környezeti politikájának fejlődése. 
Alkotmányos alapok híján, a Szerződés 2. cikkében foglaltakra kezdtek el hivatkoz-
ni, mint a környezeti szabályozás alapjára.5 Ezt nevezzük az ún. benne foglalt hatás-
kör elvének. Ez annyit tesz, hogy „egy adott hatáskörben benne foglaltatnak mind-
azon további hatáskörök is, amelyekre az eredeti hatáskör gyakorlásához ésszerűen 
szükség van”.6 Ennek legeklatánsabb példája az Akcióprogramok létrehozása volt.

A Római Szerződés első átfogó módosítása az Egységes Európai Okmány elfo-
gadásával történt meg. Legnagyobb eredményének az általános legitimáció megte-
remtése könyvelhető el.7 Továbbá célként fogalmazta meg a környezet védelmének 
és minőségének javítását, valamint a természeti erőforrások észszerű felhasználá-
sát.8 Az Okmány tartalmazta a legkisebb szigor klauzuláját, amelynek értelmében, 
a tagállamok a közösen elfogadott védelmi szabályoktól eltérhetnek, de csakis a szi-
gorúbb szabályozás felé.9

Az 1992-es Maastrichti Szerződés első számú eredménye az Európai Unió létre-
hozása volt, emellett azonban a környezetvédelem terén is elkönyvelhetünk néhány 
újítást. A Közösség céljaként már a környezetet figyelembe vevő fenntartható fejlő-
dést tűzte ki,10 ellentétben a korábbiakkal, ahol az elsődleges cél a növekedés volt. 
A szerződés lényeges újítása a környezeti jogalkotásra vonatkozó szabályok meg-

5  Római Szerződés, 1957, 2. cikk.
6  Bándi 2011, 157. o.
7  Európai Egységes Okmány, 1987, 130s. cikk.
8  Uo. 130r. cikk (1) bekezdés.
9  Uo. 130. t cikk.

10  Szerződés az Európai Unióról, 1992, G cikk (2) bekezdés.
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változtatása volt. A korábbi egyhangú szavazás helyett, a minősített többségi döntést 
tette általánossá.

Az Amszterdami és Nizzai Szerződés hatálybalépésükkel lényeges újítást a szabá-
lyozás terén nem hoztak.

1.1.2. A Lisszaboni Szerződés • Jelenleg az Európai Unióról szóló (EUSz.) és az Eu-
rópai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.), vagyis a 2009. december 1-én 
hatályba lépett Lisszaboni Szerződés határozza meg az Európai Unió környezetvé-
delmi szabályozását.

Az általános–speciális viszony miatt elsőként az Európai Unióról szóló szerződés-
ben megjelenő környezetvédelmi jellegű szabályokat ismertetném. Az EUSz. 3. cikk 
3. bekezdése gyakorlatilag szó szerint átveszi a Maastrichti Szerződésben foglalta-
kat, amikor megfogalmazza, hogy „az Uniónak egy belső piacot kell létrehoznia. Az 
Uniónak Európa fenntartható fejlődéséért kell munkálkodnia, amely olyan kiegyensú-
lyozott gazdasági növekedésen és árstabilitáson, valamint olyan magas versenyképes-
ségű és teljes foglalkoztatottságot megvalósító szociális piacgazdaságon alapul, amely 
figyelembe veszi a környezet magas szintű védelmét és minőségének javítását”.11 Az 
uniós hatáskörök gyakorlására – az 5. cikk rendelkezései értelmében – a szubszidia-
ritás és az arányosság elve az irányadó.

A környezetre vonatkozó főbb szabályokat az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés tartalmazza. Az EUMSz. 4. cikk 2. bekezdésében a megosztott hatáskörről 
rendelkezik, amikor kimondja, hogy „a megosztott hatáskör elve az Unió és a tagál-
lamok között a következő területeken érvényes: (e) környezetvédelem”.12 A 11. cikk az 
integráció elvét emeli ki, amely szerint a környezetvédelmi érdekeket be kell illeszte-
ni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába, különös 
tekintettel a fenntartható fejlődés előmozdítására. A jogharmonizációs rendelkezé-
sek (Római Szerződés 100. cikk) korábban a környezetvédelem legelső jogalapját 
jelentették. Ezt a Lisszaboni Szerződés kissé átírva és átszámozva a 114. cikké mó-
dosította, azonban alapjaiban megőrizte az Amszterdami Szerződésben megismert 
rendszert.13 Szintén nem történt nagy változás a korábbiakban megismert döntés-
hozatali eljárás és a védelmi záradék terén.

A környezetvédelmi cím a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével új számozást 
kapott, így 2009 óta a XX. cím képezi a környezetvédelemre vonatkozó legfonto-
sabb rendelkezéseket. Azonban a benne foglalt rendelkezések nem mentek keresztül 
ilyen újításokon, és gyakorlatilag mindenben megegyeznek az elődeiben foglaltak-
kal. A 191. cikk 1. bekezdése szerint „az Unió környezetpolitikája hozzájárul a kö-
vetkező célkitűzések eléréséhez: a környezet megőrzése, védelme és javítása, az emberi 

11  Az Európai Unióról szóló szerződés, 2007, 3. cikk (3) bekezdés.
12  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, 2007, 4. cikk (2) bekezdés e) pont.
13  Kende 2015, 673–675. o.
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egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, va-
lamint intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten a regionális és világméretű kör-
nyezeti problémák leküzdésére”.14 A 2. bekezdésben megtalálhatjuk a megelőzés és 
elővigyázatosság elvét, valamint a szennyező fizet elvét is. A 3. bekezdés a környezet-
politikát megalapozó kérdéseket, míg a 4. bekezdés a nemzetközi együttműködésre 
vonatkozó felhatalmazást szabályozza.

A 192. cikk a jogalkotás kérdésköreit taglalja, itt is a már korábban megismert 
metódus alapján történik a döntéshozatal. Az Európai Parlament és a Tanács, a Gaz-
dasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával folytatott egyezte-
tést követően hozza meg a szükséges intézkedéseket. Továbbá a 192. cikk 4. bekez-
dése kimondja, hogy „az Unió által meghatározott intézkedések sérelme nélkül, a 
tagállamok finanszírozzák és hajtják végre a környezeti politikát”.15

A 193. cikkben jelenik meg a korábbiakban már szintén említett legkisebb szigor 
klauzulája. Ennek értelmében továbbra is felhatalmazást ad a tagállamoknak arra, 
hogy szigorúbb intézkedéseket vezessenek be vagy tartsanak fenn, de ezeknek ösz-
szeegyeztethetőnek kell lenniük a Szerződésben foglaltakkal.

2. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA

Az Európai Gazdasági Közösséget (a továbbiakban: EGK) létrehozó 1957-es Római 
Szerződés nem tartalmazott környezetvédelemre vagy környezeti politikára vonat-
kozó rendelkezéseket.16 Egyrészről az EGK létrehozásakor a gazdasági integráció 
megvalósítása és a lehetséges francia–német ellentétből fakadó ellentétek megelő-
zése volt a fő cél, másrészről az ötvenes évek végén még nem jelentett közvetlen 
veszélyt a környezetvédelmi problémák megjelenése.17

A fordulat a hatvanas évek végére és a hetvenes évek elejére tehető, amikor is felis-
merték, hogy a tagállamok egymástól független fellépése nem vezet eredményre, és 
nemzetközi együttműködésre van szükség a probléma kezelésében. A hetvenes évek 
elejére eljutottak addig a felismerésig, miszerint a közös környezetvédelmi cselekvés 
hiánya gátolja a gazdasági integráció fejlődését. Az erősebb környezetvédelmi sza-
bályokat támasztó országok és a környezetvédelmi szabályok tekintetében „lazább” 
megítélésű országok szabályozása merőben eltért egymástól, gondoljunk e téren az 
ipar telepítésének különböző feltételeire.18 Ugyanakkor az eltérő szabályozási tech-
nikák esetenként gátolták az Európai Unió egyik alapvető szabadságának, az áruk 

14  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, 2007, 191. cikk (1) bekezdés.
15  Uo. (4) bekezdés.
16  Bándi 2011, 147. o.
17  Osztovits 2011, 2507–2509. o.
18  Uo.
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szabad mozgásának a jogát. Az első jelentős irányelv is e probléma megoldására tö-
rekedett, melyet 1967-ben fogadtak el, miként a veszélyes anyagok csomagolására, 
osztályozására és megjelölésére tartalmazott szabályokat.19

A hetvenes évek elejére már égető szükség volt egy közös környezetvédelmi po-
litika kialakítására. Az Európai Bizottság 1970-ben bejelentette egy közös környe-
zeti cselekvési program szükségességét, majd 1971-ben elkészült a Közösség kör-
nyezeti politikájáról szóló első közlemény, amit hamarosan a környezeti cselekvési 
programra vonatkozó javaslat követett, melyet az 1972-ben Párizsban megrendezett 
csúcskonferencián fogadtak el.20

Az ennek nyomán elfogadott program lett az Első Környezeti Akcióprogram a 
Közösség történelmében.21 Az elfogadott akcióprogram csupán politikai állásfog-
lalásként, szándéknyilatkozatként értelmezhető, mivel a Tanács és a konferencián 
részt vevő képviselők csupán nyilatkozat formájában fogadták el, így ez nem jelenti 
az elfogadott dokumentum kötelező erejét. Az akcióprogramok tehát „olyan politi-
kai dokumentumok, amelyek kijelölik a közös cselekvés irányát, meghatározzák azo-
kat az alapvető intézményeket, amelyek fejlesztését kiemelten fontosnak tekintik”.22

A mai napig további hat akcióprogram követte az első elfogadását, jelenleg a 
2012-ben elfogadott hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtása 
folyik.

2.1. AZ AKCIÓPROGRAMOK

A környezetvédelmi akcióprogramok kiemelkedő jelentőséggel bírtak a közösségi 
környezetpolitika kialakulásában és fejlődésében, valamint a környezetpolitika főbb 
irányvonalainak meghatározásában. Közös jellemzőjük, hogy mindegyik a korábbi 
programra épül, vagyis tekinthetjük azok folytatásaiként. Az akcióprogramok több 
évre szóló, középtávú dokumentumok, amelyek elsősorban politikai és stratégiai cé-
lokat fogalmaznak meg, azonban nélkülözik a közösség normativitását, vagyis nem 
kötelező erejűek.23

Az Első Környezetvédelmi Akcióprogram, amely az 1973 és 1977 közötti idő-
szakra vonatkozott, mindenképpen mérföldkőnek tekinthető a közösségi környe-
zetpolitika fejlődésében. Az első program jelmondata a „növekedés korlátozása” 
volt.24 Megállapították, hogy a gazdasági fejlődés, a jólét és a környezetvédelem szo-
rosan összefüggenek, nem lehet őket egymástól külön vizsgálni. Ekkor fektették le 

19  Bándi 2011, 147. o.
20  Krämer 2012, 29–30. o.
21  Jordan 2005, 21. o.
22  Jordan 2005, 148. o.
23  Pelle 2008, 19. o.
24  Uo.
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a közösség környezeti politikájának alapelveit, melyek a mai napig meghatározzák a 
környezetpolitikát.25 Az alapelvek a további akcióprogramokban megerősítést nyer-
tek, és a legfontosabbak a Római Szerződés környezeti fejezetébe is bekerültek, majd 
a későbbi módosítások miatt átalakultak, de szerződéses helyük miatt ezen elvek 
már kötelező jogi erővel bírnak.26

A Második Környezetvédelmi Akcióprogram közvetlenül az első után született 
meg 1977-ben. Célja az első programban megfogalmazott feladatok folyamatossá-
gának biztosítása. Kiemelt hangsúlyt kapott a vízvédelem, a levegőtisztaság védelme, 
a zajvédelem, a természeti erőforrások észszerű felhasználása, valamint a szennye-
zések és hulladékok keletkezésének megelőzése.27 A Második Akcióprogram nóvu-
ma volt a környezeti hatásvizsgálat rendszerének kidolgozása és a környezetvédelmi 
információszolgáltatás kiépítése.28

A  Harmadik Környezetvédelmi Akcióprogramban (1982–1986) foglaltakkal 
kapcsolatban kijelenthető, hogy abban markáns szemléletváltás fedezhető fel. En-
nek indokai közé sorolhatjuk, hogy a Második Akcióprogramot követő időszakot 
a Fehér Könyv előkészületei jellemezték, amely egy Egységes Belső Piac kiépítésére 
kereste a választ. Míg ez első két akcióprogram a „környezeti érvelést” alkalmazta, 
addig a Harmadik Akcióprogram a környezeti politikát a létesítendő Egységes Belső 
Piac tükrében értelmezi. Így a korábbiakkal ellentétben nagy hangsúlyt fektetett a 
gazdaság és a környezetvédelem kapcsolatára, a környezetvédelmi politika és a gaz-
daság összefüggéseire, valamint a környezet figyelembevételére a gazdasági tervezés 
és döntéshozatal során.29 Koncentrált feladatként jelenik meg a területi tervezési po-
litika megelőzési szerepe, végezetül állást foglal amellett, hogy a Közösségnek részt 
kell vállalnia a nemzetközi szervezetekben, és együtt kell működnie a fejlődő orszá-
gokkal a környezet megóvása érdekében.30

A Negyedik Környezetvédelmi Akcióprogramot 1987-ben fogadták el, nem sok-
kal az Egységes Európai Okmány hatálybalépését követően, amelynek hatása nagy-
mértékben nyomon követhető az akcióprogramon. Az Okmány hatására a Római 
Szerződés kiegészült a környezetre vonatkozó címmel, amely alkotmányos rangra 
emelte így a Közösség környezeti politikáját.31 A Negyedik Akcióprogram továbbra 
is érvényesnek ismerte el az Első Környezetvédelmi Akcióprogram során elfogadott 
elveket és célokat, valamint hangsúlyozta az integráció elvét, vagyis hogy a környe-
zetvédelmet szükséges figyelembe venni a gazdasági döntések meghozatalakor.32 

25  Bándi 2011, 148. o.
26  Uo.
27  Pelle 2008, 25. o.
28  Bándi 2011, 149. o.
29  Gellérthegyi 2011, 4. o.
30  Bándi 2011, 149. o.
31  Bándi 2011, 149–150. o.
32  Bándi 2011, 150. o.
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Emellett kiemelten kezelte a szennyező fizet alapelvét, valamint az állami támogatá-
sok és a felelősség kérdéseit.

Az Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramot erőteljesen meghatározta az 
1992-ben elfogadott Maastrichti Szerződés, az Európai Unió Alapító Szerződése. 
Emellett jelentős hatása volt az Unió környezeti politikájára az ENSZ által 1992-
ben Rióban megrendezett környezet és fejlődés konferenciája, amely célul tűzte ki 
a fenntartható fejlődést. Mindezeket figyelembe véve az Ötödik Akcióprogram a 
„Fenntarthatóság felé” elnevezést kapta, amely jól tükrözi az akcióprogram célját, 
vagyis a fenntartható fejlődés középpontba állítását. Az akcióprogram öt prioritást 
élvező szektort jelölt meg, az ipart, az energetikát, a közlekedést, a mezőgazdaságot 
és az idegenforgalmat. Az akcióprogram talán leglényegesebb rendelkezése a kör-
nyezetvédelem szolgálatába állítható eszköztár bővítéséről és együttes felhasználá-
sáról született. Ennek során meghatározták a szabályozó eszközöket (minimumkö-
vetelmények, nemzetközi együttműködések fejlesztése, szabályalkotás a belső piac 
figyelembevételével), a pénzügyi eszközöket (a gyártók és fogyasztók ösztönzése a 
környezet védelmére), a horizontális eszközöket (környezeti statisztikák fejleszté-
se, tudományos kutatások és technológiák fejlesztése), valamint pénzügyi támoga-
tó mechanizmusokat (Life program, Strukturális Alapok, Kohéziós Alapok). Ezen 
időszakra tehető az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megalapítása és jelentős 
tevékenységének megkezdése.33

A nemrégiben ért véget Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram, amely „Kör-
nyezet 2010: A mi jövőnk, a mi választásunk” címet viselte, 2002 és 2012 között, 
tíz éven át határozta meg az Európai Unió környezeti politikáját. Az akcióprogram 
középpontjában a fenntartható fejlődés tényleges megvalósítása állt.34 Az Európai 
Unió elsődleges célja az egyensúly megtalálása a környezet védelme, a gazdasági 
fejlődés és a társadalmi jólét között.35 A program négy területet jelölt ki, amelyek 
különös prioritást élveznek: az éghajlatváltozást, a természetvédelem és biodiverzi-
tás kérdését, a környezetvédelem egészségügyi vonatkozásait, valamint a természeti 
erőforrásokkal és hulladékkal való fenntartható gazdálkodás kérdését.36 A program 
célja „a környezet és az emberi egészség magas szintű védelme, valamint a környezet és 
az életminőség általános javítása”.37 Ezen túlmenően az akcióprogram tartalmazza a 
környezetvédelmi célkitűzések teljesítéséhez szükséges stratégiai megközelítéseket, 

33  Magunkról. Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Elérhető: http://www.eea.europa.eu/
hu/about-us/who 

34  Bándi 2011, 152–153. o.
35  Pelle 2008, 46. o.
36  Kende 2015, 676. o.
37  Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik 

közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról. HL L 242, 10.9.2002,, 1–15. o.
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így külön hangsúlyozza új jogszabályok meghozatalát, illetve a már meglévő jog-
szabályok végrehajtásának erősítését.38

Jelenleg a Hetedik Környezetvédelmi Akcióprogram előkészületei zajlanak, mely 
a „Jól élni, a bolygónk korlátain belül” címet viseli majd. A Hetedik Akcióprogram-
ban vélhetően az erőforrás-hatékonyság fogja a legnagyobb szerepet betölteni.

2.2. A GAZDASÁGI ÉRDEKEK ÉS A KÖZÉRDEK KONFLIKTUSA AZ EURÓPAI UNIÓ 
KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÁBAN

Az Európai Unió Egységes Piaca egy olyan gazdasági térséget jelöl, ahol érvényesül 
az Európai Unió „négy alapszabadsága”: az áruk szabad áramlása, a tőke szabad 
áramlása, a személyek szabad mozgása és a szolgáltatások szabadsága.39 Ezen alap-
szabadságok a tagállamok közötti gazdasági együttműködést hivatottak elősegíteni, 
vagyis gazdasági érdekeket szolgál. Bizonyos esetekben azonban a gazdasági érde-
kek összeütköznek más, szintén kiemelkedően fontos érdekekkel, így többek között 
a környezetvédelemmel, amely közérdek. Összeütközés esetén felmerül a kérdés, 
hogy mely érdek az erősebb, mely érdeket kell védelem alá helyezni a másik érdek-
kel szemben. Az alábbiakban a gazdasági érdekek és a közérdek konfliktusát elem-
zem az Európai Bíróság gyakorlatának függvényében.

Elsőként az ún. „dán palack” ügy néven elhíresült jogesetet elemzem.40 A jogeset 
a visszaváltható üvegekkel volt kapcsolatos. Dánia 1981-ben a sör és az üdítőitalok 
forgalmazására olyan kötelezettséget vezetett be, hogy azokat csak visszaváltható 
betétekben lehet forgalmazni, mégpedig olyanokban, amelyeket a dán hatóságok 
előzetesen elfogadtak. Megtiltották a fémdobozok használatát. 1984-ben annyiban 
enyhítettek a rendelkezésen, hogy nem jóváhagyott palackban is lehetőséget adtak 
a forgalmazásra, annak érdekében, hogy a külföldi termelő kipróbálja a piacot, de 
csak két feltétellel: a forgalmazott mennyiség nem haladhatja meg a 3000 hektoli-
tert, illetve betéti-visszatérítési rendszert kell kialakítani. 1982-ben indított eljárást 
a Bizottság. A kérdés az áruk szabad mozgásának környezetvédelmi szempontból 
történő korlátozására koncentrálódott. A Bíróság ezzel kapcsolatban megállapította, 
hogy a környezet védelme olyan magas szintű követelmény, amely alkalmas arra, 
hogy korlátozza az áruk szabad mozgásának lehetőségét, amennyiben ez arányos az 
elérni kívánt céllal. Esetünkben éppen az arányosság követelménye volt az, amely 
nem feltétlenül állta meg a helyét. A  betéti-visszatérítési rendszer követelménye 
megfelel a környezetvédelem követelményeinek, ha az a cél, hogy újrahasznosítási 

38  Gellérthegyi 2011, 6. o.
39  Király 2010, 43. o.
40  302/86. Commission of the European Communities v. Kingdom of Denmark, 

ECLI:EU:C:1988:421.
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rendszer révén csökkenjen a hulladék mennyisége. Az sem ellentétes e követelmény-
nyel, hogy elvárják a hatóság által jóváhagyott palackok alkalmazását. Az viszont 
már kevésbé indokolható, hogy a külföldi termelőnek nem adnak lehetőséget arra, 
hogy a visszagyűjtési rendszert maga is megszervezze. A  mennyiségi korlátozás 
(3000 hektoliter) pedig diszkriminatív jellegűnek tűnik, és azt a Szerződés 30. cik-
kelyébe ütközőnek találta.

A „német palack” ügynek nevezett jogeset kapcsán szintén az arányosság követel-
ménye került a középpontba.41 A tényállás során Németország új követelményként 
azt írta elő, hogy az újra nem hasznosítható, elsősorban műanyag, palackok forgal-
mazói számítsanak fel letéti díjat a palack után, ami arra ösztönöz, hogy megfele-
lő módon visszagyűjthető legyen a göngyöleg. Kivételt képez az olyan forgalmazó, 
amelyik az országos begyűjtési rendszerben vesz részt. A begyűjtési rendszerekre 
pedig a forgalmazott palackok arányában százalékos követelményeket is előírnak. 
Több egyéb jogi kérdés mellett az arányosság problémája is felmerült, mégpedig 
azért, mert a rendszer bevezetését nem előzte meg kellő felkészülési idő, illetve a 
követelmények egyéb szempontjai (például a begyűjtési százalékok számítása) sem 
voltak kellően pontosak, így aránytalanul megnehezítik különösen a külföldi forrás-
ból származó termékek forgalmazását. A cél jogosságának elismerése mellett az oda 
vezető út jelentette tehát a jogosan vitatható megoldást. A Bíróság ítéletében meg-
állapította, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a közösségi kereskedelem 
akadályozására alkalmas nemzeti intézkedések igazolhatóak a környezetvédelem 
feltétlenül érvényesítendő követelményeivel, amennyiben a szóban forgó intézke-
dések arányosak az elérni kívánt céllal. Azonban ahhoz, hogy valamely szabályozás 
az arányosság elvével összhangban álljon, nemcsak azt kell vizsgálni, hogy a felhasz-
nált eszközök alkalmasak-e a kitűzött cél megvalósítására, hanem azt is, hogy azok 
nem haladják-e meg azt a mértéket, amely e cél eléréséhez szükséges. E tekintetben 
meg kell említeni, hogy ahhoz, hogy a nemzeti szabályozás eleget tegyen ez utóbbi 
ismérvnek, elegendő átállási időt kell biztosítania az érintett termelőknek és forgal-
mazóknak arra, hogy az egységenkénti betétdíj- és visszaváltási rendszer hatálybalé-
pését megelőzően alkalmazkodhassanak az új rendszer követelményeihez.

A Leybucht-ügy a védett területekkel kapcsolatos.42 Németország a „Nemzetközi 
jelentőségű vadvizekről” szóló 1973. évi ramsari egyezmény, majd 79/409. irány-
elv alapján védetté nyilvánította az Északi-tengeren lévő Wadden-tenger területét, 
amelynek egy részén kikotort iszapot helyeztek el, növelve ezzel a terület magassá-
gát. A tenger Leybucht öblében a német kormány 1985-ben elhatározta a meglévő 
gát megnagyobbítását; a munkálatok 1986-ban kezdődtek meg. A Bizottság mind-

41  C-463/01. Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany, 
ECLI:EU:C:2004:797.

42  C-57/89. Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany, , 
ECLI:EU:C:1991:89.
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két terv ellen tiltakozott. Az ügy két alapvető kérdésre vonatkozott: a védett terüle-
tek kijelölésének joga kit illet meg, illetve a védelem szintjének csökkentésére a tag-
államok az ökológiai érdekeket meghaladó közérdek alapján jogosultak-e. Témám 
szempontjából utóbbi kérdés megválaszolása a releváns. Az ítélet szerint a gazdasági 
és rekreációs szempontok nem minősülnek az ökológiai érdeket meghaladó köz-
érdeknek.

3. AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG MINT  
A KÖZÉRDEK „INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRÁJA”

A  közérdek szempontjából előkelő helyet foglal el az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség. A közérdek érvényesülésének intézményi infrastruktúráját hivatott biz-
tosítani az Ügynökség. A közérdek érvényesülésének intézményi kereteit biztosítja 
egy információs és megfigyelőhálózat, amelynek keretében információt gyűjtenek 
a környezet mindenkori állapotáról, amely alapján megfelelő információkkal és tá-
jékoztatással tudják ellátni az uniós lakosságot. A közérdek közvetett módon való 
érvényesülését láthatjuk az Ügynökség működésében.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletet a Ta-
nács 1990-ben fogadta el.43 Tekintettel arra, hogy az eredeti 1210/90/EGK rendelet 
számos esetben módosításra került, az Európai Parlament és a Tanács az érthe-
tőség és az észszerűség érdekében újrakodifikálta, és megalkotta a 401/2009/EK 
rendeletet.44

Az Ügynökség létrehozásának a célja egy európai környezeti információs és meg-
figyelőhálózat felállítása és működtetése volt.45 A cél elérése érdekében az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti és megfigyelőhálózat a tag-
államok részére biztosítja egyfelől a megbízható és összehasonlítható információkat 
uniós szinten, amelyek lehetővé teszik a szükséges környezetvédelmi intézkedések 
meghozatalát, az intézkedések hatásainak felmérését és a lakosság megfelelő tájé-
koztatását, másfelől az ehhez szükséges technikai és tudományos támogatást is biz-
tosítja számukra.46

A  fentebb említett célokra tekintettel az Ügynökség felel az adatok összegyűj-
téséért, feldolgozásáért és elemzéséért. Jelentéseket készít a megfelelő környezet-
védelmi intézkedések meghozatalához, és ellenőrzi az intézkedések végrehajtását. 
Tanácsadás nyújtása is kérhető az Ügynökségtől, amennyiben valamelyik tagállam 

43  1210/90/EGK rendelet.
44  Az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete (2009. április 23.) az Európai Kör-

nyezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról, OJ L 
126, 21.5.2009, 13–22. o.

45  Uo. 1. cikk (1) bekezdés.
46  Uo. 1. cikk (2) bekezdés.
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ezt igényli. Továbbá információkkal látja el a Bizottságot oly módon, amely a kör-
nyezetpolitika fejlődését a legjobban elősegíti.47

Az Ügynökség a tagállamokkal egyetemben hozza létre az európai környezeti és 
megfigyelőhálózatot, amely minden tagállamban háromféle szervből áll: a nemzeti 
információs hálózatok fő alkotóelemei, a nemzeti központok és a témaközpontok.48

Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkező önálló szerv.49 Az Ügynökség 
munkájának részét képezi a forgatókönyv-kidolgozás, a szakpolitikai kiértékelés és 
az adatok minőségének biztosítása, valamint ötéves jelentések készítése a környezet 
állapotáról.50

4. A KÖZÉRDEK KÜLÖNÖS KÉRDÉSEI A KÁRFELELŐSSÉG  
TEKINTETÉBEN

A közérdek különös részei közül a kárfelelősség egyes kérdéseit vizsgálom jelen feje-
zetben. A kiemelés indokát abban látom, hogy e területen érezhetően megjelenik a 
környezeti érdek/közérdek kiemelt jelentősége. Azáltal, hogy a környezetet ért káros 
tevékenységek szabályozásának egységességét kívánta elősegíteni az Unió, egyúttal 
kifejezésre juttatta, hogy a környezet épsége és megfelelő minősége közérdek, épp 
ezért az ilyen magatartások ellen szigorú fellépés szükségeltetik. Az alábbiakban a 
környezeti károkért való felelősség szabályozási megoldását mutatom be.

4.1. A KÖRNYEZETI KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az Európai Unió erőfeszítései a környezeti felelősség problémájának megoldására 
a 70-es évek közepéig nyúlnak vissza, tehát körülbelül 30 év alatt forrtak ki.51 A Bi-
zottság már 1976-ban javaslatot nyújtott be a hulladékkal okozott károkért való pol-
gári jogi felelősségre vonatkozó szabályok egységesítésére.52

A  kárfelelősségi szabályok kialakulásának fejlődési ívén végighaladva az egyik 
legfontosabb lépésnek a Bizottság környezeti károkért való felelősség szabályozásá-
ra irányuló javaslata bizonyult, amely tárgyiasult formában az 1993-as Zöld Könyv-
be került publikálásra.53 A Zöld Könyv a szigorúbb, objektív felelősség elve mellett 

47  Uo. 2. cikk. 
48  Uo. 4. cikk (1) bekezdés.
49  Uo. 7. cikk.
50  Magunkról. Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Elérhető: http://www.eea.europa.eu/

hu/about-us/what.
51  Krämer 2012, 185. o.
52  Kecskés 2012, 216. o.
53  Kecskés 2012, 218. o.
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foglal állást, ezt tartja ugyanis a legelfogadhatóbb kárfelelősségi alakzatnak. Annak 
a meghatározását azonban már problémásnak tartja, hogy milyen tevékenységek-
re és eljárásokra vonatkozzon ez a szigorúbb felelősségi alakzat, ugyanis objektív 
felelősségen a felróhatóságtól független felelősséget értjük. Természetesen e kérdés 
megválaszolásával a Zöld Könyv adós maradt. Fontosnak tartom megemlíteni azt 
is, hogy nem foglal állást a dokumentum kötelező erejét tekintve, így inkább afféle 
iránymutatásnak tekinthetjük.

Említést érdemel ebből az időszakból az 1993-ban elfogadott luganói egyezmény 
is, noha az sohasem lépett hatályba. Az egyezmény a környezetkárosítással és a kör-
nyezeti károkkal kapcsolatos jogi szankcionálás kérdéseiről, és az ezzel kapcsolatos 
polgári felelősségről tartalmaz szabályokat.54 A polgári jogi felelősség szempontjá-
ból a legfontosabb, hogy meghatározza a kár fogalmát. Továbbá az egyezmény is az 
objektív felelősség mellett foglal állást, még ha expressis verbis ezt nem is találhatjuk 
meg a konvencióban. A 8. cikket értelmezve találkozhatunk az objektív felelősség-
gel, hiszen itt sorolja fel azokat a kimentési okokat, amelyek az objektivitás irányá-
ban mozdítják el a felelősséget. A károkozási folyamat, illetve sorozat esetében egye-
temleges felelősséget állapít meg az egyezmény, amely alól tesz néhány kivételt.55

A Zöld Könyvet hamarosan egy másik könyv, a 2000-ben kiadott Fehér Könyv 
követte. A Fehér Könyv 2002-ben irányelv tervezetté alakult, ez a környezeti károk 
megelőzésére és helyreállítására vonatkozó környezeti felelősségről szóló irányelv-
javaslat.56 Ez már kevésbé a polgári jogi kárfelelősség alapjaira helyezte a hangsúlyt, 
helyette inkább a közigazgatási jelleg dominált. Végezetül 2004-ben az Európai Par-
lament és a Tanács elfogadta a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekinte-
tében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvet.57

4.2. 2004/35/EK IRÁNYELV A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGRŐL

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-én fogadta el a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló irányelvet. 
Az irányelv elfogadása mérföldkőnek számít a környezeti felelősség terén. Addig 
ugyanis az uniós tagállamok nemzeti környezeti rendszerei nem voltak egységesek, 
ezért az irányelv elfogadásával az Unió nagy lépést tett a környezeti károk megelőzé-
sét és felszámolását szolgáló egységesebb rendszer kialakítása érdekében.58

54  Bándi 2011, 370–371. o.
55  Bándi 2011, 373. o.
56  Krämer 2012, 186. o.
57  Bándi 2011, 375. o.
58  Európai Bizottság 2013, 5. o.
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Az irányelv célja, ahogy az 1. cikk is tartalmazza, „a környezeti felelősségre vonat-
kozó keretrendszer létrehozása a szennyező fizet elvének alapján, a környezeti károk 
felszámolása és megelőzése érdekében”.59

Az irányelv előkészítése során eredetileg egy, a károkozóval szemben közvetleneb-
bül érvényesíthető polgári jogi kárfelelősségi formát szerettek volna megvalósítani, 
ami azonban az előkészítő munka folyamán módosult, végül egy objektív jellegű, 
közigazgatási felelősségi rendszer megalapozását eredményezte.60 Ezt jól jelzi, hogy 
amíg a felelősség általában abból az elképzelésből indul ki, hogy a testi sérülést vagy 
gazdasági kárt szenvedett személy a károkozótól polgári per útján próbálja sérelmét 
kompenzálni, ez az irányelv nem foglalkozik ezzel a „hagyományos” értelembe vett, 
polgári jogi kárral.61 Az erre vonatkozó jogalkotást meghagyja a tagállamoknak: „Ez 
az irányelv, amelynek célja a környezeti károk megelőzése és felszámolása, nem érinti 
a hagyományos károk tekintetében fennálló polgári jogi felelősséget szabályozó nem-
zetközi megállapodások értelmében biztosított kártérítési jogokat.”62 Továbbá a későb-
biekben leszögezi azt is, hogy ezen irányelv nem foglalkozik a polgári jogi értelem-
ben használt károkkal, amikor kimondja, hogy ez az irányelv nem alkalmazandó 
személyi sérülés, magántulajdonban keletkezett kár vagy gazdasági veszteség esetén.

A szabályozásról elmondható, hogy generálisnak indult, azonban hatóköre leszű-
kült. Csak a gazdasági tevékenységgel okozott károkra, a környezeti elemek egy ré-
szére (védett fajokban és természetes élőhelyekben, a vizekben és a talajban okozott 
károk tartoznak ide), valamint az emberi egészségre vagy a környezetre fokozott 
kockázatot jelentő tevékenységekkel okozott károkra terjed ki.

Az irányelv kétféle gazdasági szereplőt különböztet meg. A III. mellékletben fel-
sorolt veszélyes tevékenységekkel foglalkozó, valamint a másféle szakmai tevékeny-
séget végző gazdasági szereplőket. Mindkét szereplőre különböző felelősségi elő-
írások érvényesek.

A III. mellékletben felsorolt gazdasági szereplők objektív felelősséggel tartoznak, 
amennyiben tevékenységük károsítja a vizeket, a földterületeket, a védett állat- és 
növényfajokat, illetve a természetes élőhelyeket, vagy ha tevékenységük közvetlen 
kárveszélyt jelent rájuk.63 Ennek értelmében nem szükséges a gazdasági szereplő 
vétkességét megállapítani ahhoz, hogy felelősségre vonható legyen.

A III. mellékletben fel nem sorolt keresőtevékenységet végző gazdasági szereplő 
ún. vétkességen alapuló felelősséggel tartozik, de ez csak a védett fajok és a termé-

59  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK (IV. 21.) irányelve a környezeti károk meg-
előzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről. HL L 143, 30. 4. 2004. (magyar 
különkiadás: 15/8. 357–375.) 1. cikk.

60  Csapó 2007, 154–155. o.
61  Krämer 2012, 186. o.
62  2004/35/EK irányelv, Preambulum (11) bekezdés.
63  2004/35/EK irányelv, 3. cikk (1) bekezdés a) pont.
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szetes élőhelyek károsítására vonatkozik.64 Ennek értelmében csak akkor vonható 
felelősségre a gazdasági szereplő, ha megállapítást nyer, hogy szándékosan vagy 
gondatlanul járt el.

Kijelenthető tehát, hogy az irányelv a kárfelelősséget a gazdasági szereplőhöz te-
lepíti, és nem vár el az államtól helytállási kötelezettséget, amennyiben a gazdasági 
szereplő nem azonosítható be, vagy nem képes az okozott kárt megtéríteni.65 Termé-
szetesen a szennyező fizet elvéből kiindulva, ha az állam idézte elő a környezeti kárt, 
akkor mint szennyezőnek, kártalanítási kötelezettsége van.

Fontosnak tartom az irányelv azon megállapítását, amely deklarálja, hogy nem 
biztosít kártérítési jogot magánszemélyeknek a környezeti kárból vagy az ilyen jel-
legű közvetlen kárveszélyből következően. Az irányelv címzettjei a tagállamok, nem 
pedig a magánszemélyek, hatálya pedig a környezeti károkra terjed ki, amely inkább 
az államok szintjén értelmezhető.66 A környezet károsodás esetén a fellépési jog az 
államokhoz fűződik, mivel a magánszemélyekhez fűződő kártípusok nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá (sérülések, magántulajdonban keletkezett károk vagy gazda-
sági veszteségek), ezért e személyek kárigényes sem kap szerepet az irányelv vonat-
kozásában.

Az eddigi elemzés során javarészt polgári jogi definíciókkal találkozhattunk, ám 
mint ahogy azt az elején kifejtettem, inkább a közigazgatási jelleg dominál a sza-
bályozásban. Ezt jól tükrözik azok a hatósági mechanizmusok, amelyek az irány-
elv egészét meghatározzák.67 Amennyiben még nem következett be környezeti kár, 
de annak reális veszélye fennáll, a gazdasági szereplőnek megelőzési intézkedése-
ket kell tennie. E tekintetben széles körű utasítási jogkörrel rendelkezik a hatóság. 
Kötelezheti a gazdasági szereplőt a megelőző intézkedések megtételére, utasításo-
kat adhat az intézkedések jellegére, valamint információszolgáltatásra kötelezheti 
a gazdasági szereplőt. Ha a környezeti kár már bekövetkezett, a gazdasági szereplő 
köteles tájékoztatni a hatóságot a fennálló helyzetről. Továbbá a hatóság kötelezheti 
a gazdasági szereplőt a szükséges felszámolási intézkedések megtételére, megtehet 
minden olyan célszerű intézkedést, amellyel a szóban forgó környezeti kárt korlá-
tozza, vagy a további károk bekövetkeztét megelőzi.

Összességében elmondható, hogy az irányelv valamiféle zsinórmértéket terem-
tett meg nemzetközi szinten, hiszen ez idáig nem határozták meg a kárfelelősség 
irányait ilyen részletesen, továbbá az alanyok tekintetében is kétféle szereplőt és fe-
lelősségi alakzatot határoz meg.

64  Uo. 3. cikk (1) bekezdés b) pont.
65  Kecskés 2012, 223. o.
66  Uo.
67  2004/35/EK irányelv, 5–6. cikk.
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BEFEJEZÉS

Tanulmányomban megkíséreltem bemutatni a közérdek környezetvédelemhez való 
kapcsolódását. A szabályozáson végigtekintve egyértelműen megállapítható, hogy 
domináns szerepet játszik a környezetvédelmi érdek/közérdek az Európai Unió 
környezetvédelmi szabályozásában. A közérdek olyan szempont mind a jogalkotás, 
mind a jogalkalmazás során, amely nem maradhat figyelmen kívül. Ezt jól tükrözik 
a tanulmány során bemutatott jogesetek is, amelyekben a gazdasági érdek ütközött 
a környezetvédelmi érdekkel/közérdekkel. Az akcióprogramokat vizsgálva konsta-
tálhatjuk, hogy miképp vált egyre jobban alapvető kérdéssé a közérdek. A közérdek 
ilyesfajta megjelenését a fenntartható fejlődés célként való kitűzésén keresztül tud-
juk értelmezni.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség pedig a közérdek valamiféle közvetett 
érvényesülését hivatott elősegíteni eszközein és jogintézményein keresztül. Ezt szol-
gálja többek között a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról, valamint a dön-
tések meghozatalához való információk összegyűjtése is.

A  közérdek különös kérdései közül a kárfelelősséggel kapcsolatos szabályozást 
elemeztem. A kárfelelősségen keresztül mutattam be, hogy a szabályozás tekinteté-
ben milyen fontos szerepet is játszik a közérdek.

Összességében elmondható, hogy a környezetvédelemhez kapcsolódó közérdek 
mérvadó szempontja az uniós szabályozásnak és az uniós szakpolitikáknak.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 

A közérdek koncepciója az Európai Unió jogában –  
módszertani megfontolások

Az uniós jog kontextusában a közérdekkutatás egyes lent jelzett korlátai és problé-
mái miatt a kutatási célokat megszorítások mellett volt szükséges rögzítenünk. En-
nélfogva a kutatás keretében egyrészt a közérdek uniós jogi fogalmának hátterét 
kívántuk vizsgálni (Horváthy B.: A közérdek koncepciója az Európai Unió jogában 
– Fogalmi támpontok), másrészt a közérdek jogalkalmazói gyakorlatban – minde-
nekelőtt az Európai Bíróság gyakorlatában – megjelenő sajátosságait elemeztük 
(Knapp L.: A közérdek-fogalom Európai Bíróság általi értelmezése a főbb szabályozá-
si területeken; Horváth B. A.: A környezetvédelemhez kapcsolódó közérdek az uniós 
jog és az Európai Bíróság gyakorlatának függvényében). Ebből kifolyólag nem töre-
kedhettünk átfogó elméletalkotásra, hanem inkább csak újabb részeredményekkel 
próbáltuk kiegészíteni az uniós jog és közérdek viszonyáról folytatott diskurzust, 
valamint olyan újabb támpontokat kerestünk, amelyek hozzájárulhatnak ebben az 
összefüggésben a közérdek fogalmának jobb megértéséhez. 

Módszertani szempontból azonban szembesülnünk kellett azzal, hogy a közérdek 
fogalmának meghatározása és alkalmazhatóvá tétele az Európai Unió jogrendjének 
vonatkozásában hasonló nehézségek elé állítja az elemzőket, mint amilyenekkel az 
uniós jog más absztrakt jellegű, értéktartalmú fogalmainak (például az uniós értékek 
körében megjelölt fogalmak stb.) vizsgálata során meg kell küzdeni. Egyrészt kérdé-
ses, hogy a közérdek politikai filozófiai, illetve jogelméleti alapjaira milyen módon 
építkezhetünk az Európai Unió esetében, melynek közjogi struktúrájában ugyan a 
föderális államok bizonyos elemei beazonosíthatók, de a berendezkedés megmarad 
a sui generis nemzetközi szervezet szintjén, ebből kifolyólag a vonatkozó fogalom-
rendszer (például politikai közösség, kormányzat stb.) csak árnyalt jelentéstartalmak 
mellett és kompromisszumok árán tűnnek alkalmazhatónak. A fogalomhasználattal 
összefüggésben további nehézségként jelentkezett az uniós jog többnyelvűsége. A kü-
lönböző jogtörténeti háttérrel rendelkező államok jogi terminológiájában gyökere-
ző, és a mintegy két tucat hivatalos nyelvi változatban megjelenő uniós jogi források, 
valamint európai bírósági döntések megfogalmazásakor nagyon nehéz a konzekvens 
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fogalomhasználat. Végül a harmadik nehézséget a közérdek alapjainál találtuk meg: 
amennyiben annak hátterébe a közjót helyezzük, sok esetben a közérdeket azért látjuk 
meghatározhatatlannak, mert igazából a közjó mibenléte a nehezen beazonosítható, 
minthogy a közjó nem objektív fogalom, és a diskurzív jellegéből fakadóan az ezzel 
összefüggő elvárások is nézőpontonként különbözőek lehetnek, ami értelemszerűen a 
közérdekről kialakult percepciót is közvetlenül befolyásolja. 

E nehézségek ellenére is kétségtelen, hogy a jogban megjelenő absztrakt, nehezen 
megragadható komponensekre visszavezethető, többnyelvű környezetbe ágyazott fo-
galmat a jogalkalmazó, az Európai Bíróság gyakorlatában alkalmazza, és annak értel-
met tud – pontosabban értelmet is kell – adnia. Mindezeket mérlegelve az uniós jog 
területén tehát a közérdek fogalmát induktív jelleggel tartottuk vizsgálhatónak, mely-
nek keretében a fogalom terjedelme, funkciója beazonosítható volt az uniós jog sza-
bályai, valamint az Európai Bíróság, illetve az uniós intézmények gyakorlata alapján, 
azonban a levonható általános jellegű következtetéseket értékét és alkalmazhatóságát 
mindenképpen befolyásolták az induktív módszerben rejlő gyengeségek. 

Definíciós szinten elemzésünkben a közérdekre olyan fogalomként tekintettünk, 
amely minden esetben valamilyen közösség, érdekhordozó meglétét feltételezi, és hát-
terében beazonosítható a közjó. Az uniós jog kapcsán a közérdek meghatározása az 
érintett közösség meglétének vizsgálatát nem minden esetben igényelte, mert például 
sokszor az alkalmazott fogalom a tagállami közérdekre utalt vissza, amelynek kereteit 
viszont adott esetben a tagállami jogalkalmazónak stb. kell beazonosítania. Kiemelt je-
lentőséggel bírt viszont, hogy milyen formában nyilvánul meg szupranacionális szin-
ten a közérdek, vagyis hogyan ragadható meg a tagállamok feletti uniós közérdek. Az 
előzőekkel összhangban ilyen szupranacionális közérdek (uniós közérdek) értelmezé-
sünkben két feltétel együttes fennállása esetében volt igazolható: ha egyfelől a közjó az 
Európai Unió szintjén beazonosítható, másrészt az erről való mérlegelés szupranacio-
nális szinten – az EU intézményrendszerén belül – történik, vagyis az adott közérdek 
mögötti megfontolások nem vezetnek vissza teljes egészében a tagállam közérdekére. 
Ilyen – uniós szintű döntéshozatali eljárásokban megjelenő – szupranacionális közér-
dek volt valószínűsíthető olyan szakpolitikák mögött, amelyek egyes csoportérdekeket 
(például fogyasztók érdekeit), vagy afféle össztársadalmi érdeket (például környezet-
védelmi politika esetében) aggregáltak az Európai Unió adott szabályozási területén. 
Eljárási szempontból nézve a szupranacionális közérdek másik típusát az a fogalom 
jelentette, amely hátterében egymással versengő érdekhordozók megfontolásai álltak, 
viszont e „versenyt” voltaképpen az uniós intézmények érdekmérlegelése döntötte el. 
Ezt jól példázta a kereskedelempolitika uniós érdeke, amely eljárásjogilag is talán az 
egyik legkifejlettebb modellként adott illusztrációt arra, miként mérhetők össze eltérő 
jellegű, egymással szembemenő csoportérdekek – fogyasztók, versenytárs iparágaza-
tok stb. érdekei –, és hogyan állapítható meg ennek eredményeként a szupranacionális 
szintű uniós érdek. 

Horváthy Balázs



Alkotmányjog





ERDŐS CSABA1

A KÖZÉRDEK ÉS A TÖRVÉNYHOZÓ HATALOM

1. BEVEZETÉS

Az európai, észak-atlanti közjogi, állam- és jogelméleti gondolkodás valamennyi 
állami szerv tevékenységét a közérdek érvényre juttatására irányulónak tételezi. 
Eszerint elvárható, hogy az állam egésze és valamennyi szerve olyan tevékenysé-
get végezzen, amelynek tartalmát a közérdek határozza meg. Ezt a megközelítést a 
magyar tételes jog alkotmányi szintű normákkal is megerősíti: a legáltalánosabb – 
azaz az állami tevékenység legszélesebb spektrumát átfogó – szabály a közpénzügyi 
fejezetben található, amely szerint „[a]z állam és a helyi önkormányzatok tulajdona 
nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szol-
gálata…”2 Azzal, hogy – vitatható módon3 – e norma kivonja az állam fogalmi kö-
réből a helyi önkormányzatokat, összesen három olyan konkrétan megjelölt szervet 
találhatunk az Alaptörvényben, amelyek tevékenysége vonatkozásában a közérdek 
megjelenik: a már említett helyi önkormányzatokat, a közérdek általános védelme-
zőjeként a legfőbb ügyészt és az ügyészséget4, valamint az Országgyűlést.

1  JD 2010 SZE, PhD. 2013 SZE, egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék.

2  Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés.
3  A közigazgatás tagozódásával kapcsolatban adekvát az államigazgatás és a helyi önkormány-

zati igazgatás megkülönböztetése, azonban – mint a közigazgatás részei – mindkettő közhatalmat 
gyakorol, azaz – weberi megközelítésben – a legális erőszakmonopólium – birtokában járhatnak 
és járnak is el. A közhatalmi pozíciót a helyi önkormányzatok jogalkotó és hatósági hatásköre 
kétséget kizáróan megalapozza. A weberi legális erőszak monopóliuma expressis verbis szere-
pel az Alaptörvény C) cikk (3) bekezdésében, amely szerint „[a]z Alaptörvény és a jogszabályok 
érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult”. Ezzel a 38. cikk azon 
fordulata, amely a közhatalom-gyakorlásban részt vevő önkormányzatokat „kiszorítja” az állam 
fogalmából, nincs összhangban. 

4  Alaptörvény 29. cikk (2) bekezdés d) pont: „A legfőbb ügyész és az ügyészség […] a közérdek 
védelmezőjeként az Alaptörvény vagy törvény által meghatározott további feladat- és hatáskörö-
ket gyakorol.”
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Az Országgyűlés és a közérdek kapcsolatát az alkotmányozó a képviselők jog-
állásán keresztül ragadta meg, kimondva, hogy a „[a]z országgyűlési képviselők te-
vékenységüket a köz érdekében látják el”5. Könnyen belátható, hogy amennyiben a 
képviselők a köz érdekében tevékenykednek, akkor a képviselők testülete, az Ország-
gyűlés működése is erre kell, hogy irányuljon. E tanulmány célja, hogy megvizsgálja 
a közérdek lehetséges tartalmi követelményeit, jelentéstartalmát, áttekintse a vonat-
kozó alaptörvényi norma – így a szabad mandátum – szövegtörténetét, bemutassa 
a szabad mandátum elvének alapjait és külföldi alkotmányokban való megjelenését, 
valamint a szabad mandátummal kapcsolatos néhány problémára rávilágítson.

2. NÉHÁNY LÉPÉSBEN AZ ÁLTALÁNOS KÖZÉRDEK-DEFINÍCIÓ HIÁNYÁTÓL 
AZ ALAPTÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁN ÁT A SZABAD MANDÁTUMIG

A közérdek definíciójával kapcsolatban két elvi álláspont különíthető el. Az egyik 
szerint – bár erre nem találunk példát – a közérdek fogalmához valamilyen konk-
rét tartalom köthető. A  másik – az egyébként nem túl bőséges szakirodalomban 
egyeduralkodó – felfogás tagadja a közérdek fogalmi megragadhatóságát, legfeljebb 
az ún. formális közérdekfogalom létjogosultságát ismeri el. Eszerint az tekinthető 
közérdeknek, amelyet az annak meghatározására jogosult – elsősorban a jogalkotó 
– szervek ekként tételeztek. Idesorolhatjuk Sajó András véleményét, aki szerint „kö-
zérdek az, amit az arra illetékes hatóságok közérdeknek nyilvánítanak”6, valamint 
Balázs Zoltán álláspontját is: „[a] közérdek mint fogalom a jog felől semmiképpen 
meríthető ki tartalmilag, azaz nem definiálható maradék nélkül, jóllehet maga a 
konkrét jog vagy jogszabály ebben az összefüggésben nem más, mint normává ala-
kított, explicitté tett közérdek.”7 

Ugyanakkor az Alaptörvény tartalmaz néhány olyan rendelkezést, amely a köz-
érdek viszonyítási pontjaiként szolgálhatnak. Különösen annak fényében válhatnak 
fontossá e normák, hogy a jogalkotó közérdek-megállapításának mércéjeként funk-
cionálhatnak: még a törvényhozó hatalom sem mérlegelheti teljesen szabadon a 
közérdek érintettségét, az Alkotmánybíróság kontrollálhatja e döntését. Ez nyilván-
való a tulajdonvédelmi esetekben, mivel az Alaptörvény a közérdeket a tulajdonhoz 
való jog elvonásának mércéjeként tételezi,8 az Alkotmánybíróság pedig legalább azt 
vizsgálja a tulajdonvédelmi ügyekben, hogy közérdekre hivatkozás nyilvánvalóan 

5  Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdés.
6  Sajó 1999, 251. o.
7  Balázs (é. n.).
8  Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdés: „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, 

törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett 
lehet.”



nem alaptalan-e.9 Tehát a közérdekre hivatkozás sarokpontja annak igazolhatósá-
ga10 lesz – ez egyébként a jogkorlátozás és az azt igénylő közérdek közti arányosság 
vizsgálatának is előkérdése –, ezzel azonban az Alkotmánybíróságé lesz a közérdek 
meghatározásában a végső szó.11 

A közérdek-definiálásban a végső szó nemcsak a tulajdonvédelmi esetekben illeti 
az Alkotmánybíróságot, hanem valamennyi, elé kerülő ügyben is. Balázs Zoltán sze-
rint az Alkotmánybíróság szükségszerűen politikai tevékenységet végez, s ebből kö-
vetkezik, hogy „a közérdek fogalma akár implicit, akár explicit módon, de gyakran 
fölbukkan az AB ítélkezési gyakorlatában. Ez korábban is így volt, s ezen semmilyen 
önkorlátozás nem segít, ideértve az »(alkotmány)bírói aktivizmus« kritikáját is. […] 
A közérdekszerűség politikai fogalma az alkotmányértelmezésnél is masszívan jelen 
van. Vagy úgy, hogy magának az alkotmánynak vagy alaptörvénynek a közérdeksze-
rűségét, azaz végső alkotmányos alapelveit veszi az AB tekintetbe; vagy úgy, hogy az 
alkotmányon belül keresi meg az a politikai statútumot, programot, amelyhez a szö-
veg egészét viszonyítja (s aztán ezt használja az adott ügy kereteként).”12 Ez a megkö-
zelítés feloldja az alkotmányos alapelveket a közérdek fogalmában. Noha nem hatá-
rozza meg közelebbről ezen alapelveket, feltételezhetjük, hogy ezeken elsősorban a 
jogállamiságot, a jogegyenlőséget, népszuverenitást, az alapjogok tiszteletben tartá-
sát érthetjük.13 Amennyiben ezeket sértő jogalkotási termékkel találkozik az Alkot-
mánybíróság, talál ezekre szabott normát az Alaptörvényben, amelyek absztrakciós 
szintje magas – lévén alapelvi jellegűek –, de mégis konkrétabbak, mint a mindent 
átfogó közérdek. A releváns kérdés az lehet, hogy az Alaptörvény tartalmaz-e olyan 
előírásokat, amelyek akkor is felhívhatók, ha az alkotmányosság klasszikus elvei sem 
kínálnak megoldást. Ilyen normákat a közpénzügyi fejezetben találhatunk, így pél-
dául: „A  nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, 
a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a 
jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.”14 Hasonló módon megjelenít-

9  Lásd 64/1993. (XII. 22. ) AB határozat, illetve annak értelmezéséhez Stumpf 2015, 320. o.
10  Maga az igazolás egy kétlépcsős folyamat: elsőként a korlátozás célját kell közérdekű célként 

elfogad(tat)ni, második lépésben a választott jogkorlátozás és a közérdekű cél közti oksági ösz-
szefüggést kell bizonyítani. Ez utóbbit akár alkalmasságnak is nevezhetjük: a jogkorlátozásnak 
alkalmasnak kell lennie az adott cél elérésére. Valójában e ponton válik el egymástól a szüksé-
gességi-arányossági teszt és a közérdekűségi párja: előbbinél az alkalmasságon túlmutató feltétel, 
hogy más módon ne legyen elérhető a jogkorlátozás célja.

11  Lásd például a 964/B/1998. AB határozatot, amelyben a testület „a természeti környezetben 
található értékek védelmét a korlátozás alapjául szolgáló közérdeknek tekintette” (Stumpf 2015, 
320. o.). Ugyanígy a 26/2013. (X. 4.) AB határozatban pénznyerő automaták piacának monopo-
lizálásával szembeni közérdekként elfogadta a testület a játékszenvedély megelőzését, visszaszo-
rítását (Stumpf 2015, 321. o.).

12  Balázs (é. n.).
13  Az alkotmányosság alapelveihez lásd Kukorelli 2014, 23–27. o.
14  Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés.
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ve a közérdeket: „A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet 
tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonat-
kozó adatok közérdekű adatok.”15 Ezekből néhány alkotmányosan elismert, nevesí-
tett közérdek kiolvasható, amelyek vonatkozásában maga az alkotmányozó ismerte 
el a közérdek fennállását, ezek igazolása közvetlenül az Alaptörvényen nyugszik.16 

A közérdek alaptörvénybeli viszonyítási pontjai közül a legabsztraktabb a Nem-
zeti Hitvallás következő fordulata: „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös 
célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” Anélkül is, 
hogy e klauzulában rejlő mélységeket felderítenénk, könnyen azonosulhatunk azzal 
a humanista gondolattal, hogy az államnak (is) fő feladata a jó élet biztosítása – en-
nél magasabb szintű s ennél általánosabban megfogalmazott közérdek aligha léte-
zik. A „jó élet”-fordulat gyökereit a benthami utilitarizmus „lehető legtöbb ember 
lehető legnagyobb boldogsága”-tételére vezethetjük vissza, ami ugyan korunk al-
kotmányos berendezkedésével nem mindenben kompatibilis – például relativizálja 
a korlátozhatatlan alapjogokat is –, mégis a gondolat azon magva, hogy az embert 
és annak boldogságát kell mindennek – így az állam tevékenységének is – céljaként 
tételezni, az államban önértéket látó etatista szemlélet közérdek-megközelítésével 
nyilvánvalóan ellentétes. Ennyiben alkotmányosan kötöttnek tekinthető a közérdek-
fogalom. Más kérdés, hogy a „jó élet” milyen tartalommal tölthető meg: a kérdés te-
hát az lesz, hogy ki mit ért ez alatt. Ezen a szinten már a jó élet mint végcél elérésére 
irányuló „eszközökről” lehet szó, noha ezek magukban is képesek közérdek-arcot 
ölteni – például közérdek, hogy legyen rend, ne pedig anarchia –, de a rend nem 
cél, csak eszköz a „jó élet” megteremtéséhez. Ezeknek az eszközzé konkretizált, de 
elég elvont „közérdekeknek” a szerteágazó voltát a Nemzeti Hitvallás idézett része 
is bizonyítja: a jó élet elképzelhetetlen biztonság, rend, igazság és szabadság nélkül, 
noha ezen értékek egymással ellentétesek; a legnyilvánvalóbb talán a rend és a sza-
badság viszonya. Ezt csak úgy tudjuk értelmezni, ha a kérdést a „mennyi rendet, 
mennyi szabadság mellett”-formában tesszük fel. E relációban a hangsúlyok elhelye-
zése – sőt már a szabadság puszta léte is – egyéni (politikai) meggyőződés kérdése 
marad. E mérlegelés, meggyőződés pedig az ideológiák „foglya”: egészen mást gon-
dol például a szabadságról és annak szerepéről a liberalizmus, mint a konzervati-
vizmus.17 A Nemzeti Hitvallást értelmezési segédletként tételező, így quasi kötelező 
erővel felvértező R) cikk ellenére tehát nem határozható meg a „jó élet”-klauzulánál 
konkrétabban a közérdek. A  „jó élet”-fordulat tehát szinte biankó felhatalmazást 

15  Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdés.
16  Elvi szempontból természetesen nem kizárt egy olyan szélsőségesen aktivista alkotmánybí-

rói attitűd sem, amely az alkotmányszövegtől annyira elszakad, hogy annak nyelvtani interpretá-
ciójával kinyerhető jelentésével teljesen ellentétes értelmezést rendel az adott normához, ennek 
realitása azonban roppant csekély.

17  A közérdek és ideológiák viszonyáról lásd Egresi Katalin e kötetben megjelenő tanulmányát.



ad az Alaptörvényt „alkalmazó” törvényhozásnak, illetve az alkotmányt értelmező 
Alkotmánybíróságnak. 

E ponton tesz szert különös jelentőségre az Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdése – a 
„képviselő tevékenységét a köz érdekében látja el…”. Minthogy az alkotmányozó – 
majd az Alkotmánybíróság – speciális jelentést18 társított e normához,19 nemcsak a 
közérdek tartalma, hanem kifejezésének, megjelenítésének módját érintő kérdések 
is érdemesek figyelmünkre. Az Alaptörvény ezen részéhez kapcsolt sajátos jelentés 
ugyanis a szabad mandátum elve. Mielőtt azonban rátérnénk a szabad mandátum 
elvében rejlő kihívások elemzésére, áttekintjük az elv keletkezésének történetét, an-
nak külföldi alkotmányokban való megjelenítését, illetve hazai fejlődését.

3. A SZABAD MANDÁTUM ELVÉNEK MEGJELENÉSE ÉS TARTALMA

Noha a szabad mandátum elve a demokratikus berendezkedés megkérdőjelezhetet-
len részét képezi, sok kérdést vet fel a gyakorlatban is. Ezek megválaszolása megkí-
vánja, hogy röviden összefoglaljuk a szabad mandátum elvi alapjait.

A szabad mandátum kialakulása eltérő úton történt Nagy-Britanniában és Fran-
ciaországban, amely tulajdonképpen valamennyi más állam számára követendő 
példát jelentett. Fentebb már utaltunk arra, hogy a brit törvényhozás tagjai nagy-
részt a parlamenti szuverenitás elvének köszönhetik azt, hogy választóik utasításától 
függetlenül láthatják el munkájukat.20 Minthogy a parlamenti szuverenitás csak a 
szigetország alkotmányos berendezkedésére jellemző, nem meglepő, hogy a fran-
cia alkotmányos kultúra más forrásban találta meg a szabad mandátum gyökereit. 
Ebben nagy jelentőségre tett szert a népszuverenitás és a nemzeti szuverenitás meg-
különböztetése. Előbbi Rousseau munkásságához köthető, amellyel a népképvise-

18  Annyiban speciális e jelentéstartalom, hogy „a közérdek képviseletére való hivatkozás ön-
magában – nyelvtani értelmezés szerint – nem zárja ki a kötött mandátumot, hiszen a visszahívás 
indoka éppen az lehet, hogy a parlament valamely tagja nem képviselte megfelelően a közérde-
ket” (Szente 2009, 689. o. 42. lj.).

19  Ehhez részletesebben lásd e tanulmány 4. pontjában foglaltakat.
20  Az kétségtelen, hogy a szabad mandátum elve kiválóan rímel a parlamenti szuverenitásra – 

nem úgy a népszuverenitásra –, de eltérő időben jegecesedtek ki. Ahogyan Dezső Márta rámutat, 
már jóval a parlamenti szuverenitás tanának XVIII. századi megszilárdulása előtt, már 1571-ben 
felbukkant egy törvényjavaslatban a szabad mandátum elve. Az 1760-as években Blackstone is 
foglalkozott ezzel, majd Edmund Burke 1774-es, saját választóihoz intézett ún. bristoli beszéde 
ellenére – amelyben a választóitól való elszakadás mellett érvelt – csak az 1832-es parlamenti 
törvény ismerte el a szabad mandátumot, amely az újabb, 1885-ös parlamenti törvénnyel telje-
sedett ki, a helységek képviseletének megszüntetésével (Dezső 1998, 82. o.). Az 1770-es évekre a 
parlamenti szuverenitás léte nyilvánvaló volt, ahogyan arra De Lolme az 1771-ben írt, de angolul 
csak 1807-ben megjelent művében ír: „A parlament bármit megtehet, csak nőből nem csinálhat 
férfit, s férfiból nőt” (De Lolme 1807, 132. o.).
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let elve nehezen rokonítható: „A főhatalmat ugyanabból az okból nem képviselheti 
senki, amiért elidegeníteni sem lehet; lényegében a közakaratból áll és az akarat nem 
képviselhető. A nép követei tehát nem képviselik a népet és nem is képviselhetik; 
meghatalmazottak csupán, akik semmi lényegeset nem határozhatnak el. Minden 
törvény, amelyet a nép nem közvetlenül hagy jóvá, érvénytelen, mert nem is tör-
vény.”21 A pénzkeresés érdekében a közügyek intézéséről lemond a „modern” em-
ber, így már a XVIII. századi viszonyok között is csak vágyálom volt a közvetlen 
hatalomgyakorlás. Rousseau – kora valóságát a görög poliszokkal összehasonlítva 
– írta, hogy „[z]ordabb éghajlatunk sokkal több szükségletet teremt, az év nagyobb 
felében nem lehet a köztereken ácsorogni, színtelen nyelvünk a szabadban majdnem 
érthetetlen, inkább nyereségre, mint szabadságra törekszünk és jobban félünk a nél-
külözésektől, mint a szolgaságtól”.22 A magán- és közügyek összehangolásának ki-
látástalanságát Rousseau is belátta, s megoldás nélkül zárta gondolatmenetét: „Min-
den körülményt megfontolva nem lelem meg az utat, miképen képes manapság a 
főhatalom jogainak gyakorlását megóvni, kivéve ha a közület kicsiny.”23

A népképviselet elfogadásának előfeltétele a nemzeti szuverenitás elismerése volt. 
Siéyes abbé a harmadik rendről írott röpirata szerint a nemzet „a közös törvények 
alatt élő és azonos törvényhozás által képviselt állampolgárok együttese”.24 Az ő kép-
viseletük pedig szükségszerű, „[m]ivel egy nagy nemzet nem gyűlhet össze önmaga 
mindannyiszor, ahányszor ezt a közrenden kívüli körülmények megkövetelhetik, 
rendkívüli képviselőit fel kell ruháznia az alkalom által megkívánt hatalommal”. E 
szükségszerűségből következik, hogy „[a] képviselők magának a nemzetnek a he-
lyére lépnek, hogy szabályozzák az alkotmányt. E téren ugyanolyan szabadok, mint a 
nemzet. Elegendő akarniuk, ahogyan a természeti állapotban élő egyének akarnak; 
és bármilyen módon is delegálták őket, bárhogyan gyűléseznek és tanácskoznak, ha 
nem feledkeznek meg arról (és az őket kijelölő nemzet hogyan is felejtkezhetne el 
erről?), hogy a néptől kapott rendkívüli meghatalmazás alapján cselekednek, közös 
akaratuk egyenértékű magának a nemzetnek az akaratával.” Ez a logika teremtette 
meg a mandátum szabadságának igényét is, amelynek lényegét Condorcet márkinál 
aligha fogalmazhatnánk meg találóbban: „Mint a nép képviselője azt tehetem, ami-
ről úgy hiszem, hogy a legjobban szolgálja annak érdekét. Azért választottak meg, 

21  Rousseau 1947, 104. o.
22  Rousseau 1947, 105. o. Figyelemre méltó, hogy Rousseau nagy kritikusa, Constant is hason-

lóan látta a nagy területű és nagy népességű államokban élő, rabszolgaság hiányában elsősorban 
a munkavégzésre koncentráló „modernek” szabadságát: „mi már nem élvezhetjük az ókoriak sza-
badságát, melynek lényege a kollektív hatalomban való tevékeny és állandó részvétel volt. A mi 
szabadságunknak a magánfüggetlenség békés élvezetében kell állnia. Az a szelet, amit az ókorban 
ki-ki kihasított magának a nemzeti szuverenitásból, nem elvont feltételezés volt, mint napjaink-
ban” (Constant 1991, 145. o.).

23  Rousseau 1947, 106. o.
24  Siéyest Bihari Mihály idézi (Bihari 2013, 195. o.).



hogy a saját – és ne a választók – elképzeléseit fejtsem ki; elsődleges kötelezettségem, 
hogy véleményemet, nézeteimet a legteljesebb mértékben függetlenül határozzam 
meg.”25 A kiterjesztett, majd általánossá váló választójognak köszönhetően a nép-
szuverenitás rousseau-i és a nemzeti szuverenitás siéyes-i kategórái közti mezsgye 
elhalványodott. Minthogy a nép és nemzet jelentései – legalábbis e nézőpontból – 
összeolvadtak, s e tanulmányban szinonimaként használjuk ezeket. A nép és nemzet 
fogalmainak összeolvadását az Alaptörvény szóhasználata is alátámasztja: a rousse-
au-i értelmezésben nem beszélhetünk népképviseletről, az Országgyűlés mégis Ma-
gyarország „legfőbb népképviseleti szerve”26, nem pedig „nemzetképviseleti” szerve.

A szabad mandátum elve a mindennapi politikai gyakorlat fényében kevésbé tű-
nik a közjog valós intézményének: elég a pártelven – frakciófegyelmen nyugvó – 
parlamenti működésre utalnunk, de akár a választópolgárok azon érthető igényére, 
hogy a képviselő választókerülete érdekeinek figyelembevételére törekedjen. A va-
lóság és az elmélet közti szakadék könnyen a szabad mandátum imperatív mandá-
tumra cseréje melletti érvelésre sarkallhat. Ez azonban súlyosabb problémákat vet 
fel, mint a szabad mandátum, így például az arányos választási rendszer kialakítását 
elvi szinten is kizárja, hiszen csak választókerületi modellben értelmezhető a válasz-
tópolgárok adott – helyi, területi – csoportjának képviselete. Országos lista esetén a 
kötött mandátum nem tenné lehetővé különféle pártállású képviselők parlamentbe 
juttatását, hiszen – az imperatív mandátum miatt – csak egyféleképpen lehetne véle-
kedni a közérdek mibenlétéről. Tehát a kötött mandátum az egyakaratú nép rousse-
au-i fikcióját vetíti elénk. A véleménypluralizmus nemcsak országos viszonylatban, 
hanem akár egy választókerületen belül is nyomós érvet jelent a szabad mandátum 
mellett: „aligha feltehető, hogy a képviselő tevékenysége mindenki megelégedésére 
szolgáljon”27 a több tízezer fős választókerületekben – ez még akkor sem lenne biz-
tosan állítható, ha csak két választópolgárt képviselne egy követ. Folytatva a kötött 
mandátum hátrányait, annak lényegét jelentő visszahívhatóságra is ki kell térnünk. 
A visszahívás új választást feltételez minden olyan esetben, mikor a képviselőkkel 
szembeni választói bizalom megrendül; ez pedig a permanens választások kialaku-
lásához vezet, a választások minden nehézségeivel együtt. 

Minthogy úgy a szabad, mint a kötött mandátum megingatható – gyakorlati és/vagy 
elvi érvekkel –, jelentős irodalma alakult ki a „közvetítő irányzatoknak”. Ezeket Dezső 
Márta egy ötfokozatú skálán helyezi el, amelynek végpontjai az abszolút kötött és ab-
szolút szabad mandátum. Az abszolút kötött mandátum (1) szerint csak a képviseltek 
kifejezett utasítására cselekedhet a követ. Az „enyhébben kötött” mandátum (2) elve 
csak az „ellentmondásos kérdésekben” követeli meg azt, hogy a képviselő nyilatkoz-
tassa a választóit, de ha nyilatkoztak, instrukciójuk köti a parlament tagját. A „relatíve 

25  Condorcet-t Marc van der Hulst idézi (van der Hulst 2000, 7. o.).
26  Alaptörvény 1. cikk (1) bekezdés.
27  Szente Zoltán 2009, 689. o.
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kötött” mandátum (3) modellje is ehhez hasonló, de a képviselő nem köteles kikérni 
a választói véleményét, viszont ha azok – nem az ő kezdeményezésére – döntenek egy 
konkrét kérdésben, döntésük kötelezi képviselőjüket. A „relatíve szabad” megbízatás 
(4) annyit tesz, hogy a képviselő a választási programjához van kötve.28 Látható, hogy 
az „átmeneti” mandátumtípusok sem vetkőzhették le a kötött mandátummal kapcso-
latos aggályokat. Más megoldás híján marad az abszolút szabad mandátum (5), amely 
szerint a képviselő „[m]űködésének egyetlen zsinórmértéke a köz érdeke, amit tevé-
kenysége során saját maga értelmez”.29 E döntési szabadság azt is feltételezi, hogy a kép-
viselő – kényszer hatása nélkül, önkéntesen, saját meggyőződése alapján – elfogadja és 
támogassa valamely párt vagy valamely társadalmi csoport érdekét.30

4. KITEKINTÉS: A SZABAD MANDÁTUM MEGFOGALMAZÁSA  
KÜLFÖLDI ALKOTMÁNYOKBAN

Az európai nemzeti alkotmányok változatos képet mutatnak a tekintetben, hogy 
miként fogalmazzák meg a szabad mandátum elvét. Általánosságban kijelenthető, 
hogy Európában tipikusan alkotmányi tárgykört képez a képviselői jogállás alapja, 
hiszen az Európai Unió huszonhat, kartális alkotmánnyal31 rendelkező tagállamából 
csak öt – Ciprus32, Írország, Luxemburg, Málta és Svédország – nem szabályozza 
alaptörvényi szinten e kérdést.33 

A szabad mandátum kifejezésében azonban közel sem homogének az alkotmá-
nyok. Az első csoportba sorolhatók azok az alkotmányok, amelyek a nemzet kép-
viseletét várják a parlament tagjaitól. Így a belga alkotmány 42. cikke szerint „[a] két 

28  Dezső 1998, 80–81. o. 
29  Salamon 2014.
30  Szente 2009, 685–686. o.
31  A történeti alkotmánnyal rendelkező Egyesült Királyságban nem a statute law alkotmánye-

rejű normái, hanem alkotmányos konvenció (szokás, alapelv) tartalmazza a mandátum szabadsá-
gát, ez pedig a parlamenti szuverenitás tana, amely XVII–XVIII. századra már megszilárdult. Az 
angol parlament szuverenitásából értelemszerűen következik az is, hogy a választók akarata sem 
köti a képviselőket (Szente 2010, 172. o. 16. lj.). Azt, hogy az elv még a XXI. századra sem veszí-
tett az erejéből, jól példázza, hogy az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépéséről 
szóló népszavazásban született választópolgári akarat ellenére a kilépési folyamatot a parlament 
döntése indíthatja csak meg (az előzményekről részletesen lásd Szabó 2016).

32  Ciprus alkotmányának 69. cikke szerint „[a] képviselő, megbízásából eredő feladatai ellátá-
sának megkezdése előtt a Képviselőház nyilvános ülésén a következő esküt teszi le: »Esküszöm, 
hogy hűséges leszek az Alkotmányhoz, az az alapján hozott törvényeknek, és a Ciprusi Köztársa-
ság függetlensége és területi épsége megőrzéséhez, és ezeket tiszteletben tartom.«” Az eskü szö-
vegéből következik az, hogy a felsorolt jogforrások és értékek érdekében látja el feladatát a kép-
viselő, de expressis verbis nem szerepel a ciprusi alaptörvényben más alkotmányokhoz hasonló 
fordulat a szabad mandátumról.

33  A tagállami alkotmányok forrása: N. N. 2016.



kamara tagjai a nemzetet képviselik, nemcsak azokat, akik megválasztották őket”. 
Lengyelország alkotmánya úgy rendelkezik, hogy „[a] képviselők az egész nemzet 
képviselői. Nincsenek kötve választói utasításhoz.” 34 Az olasz alaptörvény 67. cik-
ke is hasonlóan szól: „A Parlament minden tagja a nemzetet képviseli, és feladatait 
mandátuma korlátozása nélkül gyakorolja.”

Ugyancsak elterjedt az egész nép érdekében eljáró képviselőre utalás is: a bolgár 
alkotmány 67. cikk (1) bekezdése értelmében „[a] népképviselő nemcsak választóit, 
hanem az egész népet képviseli. A kötelező megbízatással való elkötelezés érvény-
telen.” A cseh alkotmány is ezt várja a képviselőktől, esküjük ugyanis így szól: „…
Becsületemre fogadom, hogy megbízatásomat az egész nép érdekében fogom gya-
korolni…”35 A német alkotmány szabadmandátum-klauzulájában is találunk a népre 
utaló fordulatot: „A képviselők az egész népet képviselik…”36 A román alkotmány 69. 
szakasz (1) bekezdése szerint a „[m]andátumuk gyakorlása során a képviselők és a 
szenátorok a nép szolgálatában állnak”. A szlovén alkotmány 82. cikk (1) bekezdés ér-
telmében „[a] képviselők az egész nép képviselői, őket semmilyen utasítás nem köti.”

A nép és nemzet mellett az állam37, az ország38 és az állampolgárok39 érdekében te-
vékenykedő képviselők képével is találkozhatunk egy-egy alkotmányban. 

A köz érdekében végzett tevékenység mellett a magyar Alaptörvényben is megje-
lenik a képviselők utasíthatóságának tilalma. Hasonló megoldást választott a szabad 
mandátum kifejezésére az osztrák40, a cseh41,a dán42, a finn43, a holland44, a német45 
és a szlovák46 alkotmányozó.

34  Lengyel alkotmány 104. cikk (1) bekezdés.
35  Cseh alkotmány 23. cikk (3) bekezdés.
36  Német alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés.
37  Litván alkotmány 59. cikk (4) bekezdés: „A hivatalban lévő képviselők tevékenysége össz-

hangban áll a Litván Köztársaság Alkotmányával, az állam érdekeivel és saját lelkiismeretükkel. 
A képviselők mandátuma szabad.”

38  Portugál alkotmány 152. cikk (2) bekezdés: „A képviselők nem választókerületüket, hanem 
az egész országot képviselik.”

39  Szlovák alkotmány 73. cikk (2) bekezdés: „A képviselők az állampolgárokat képviselik.”
40  Osztrák alkotmány 56. cikk (1) bekezdés: „A Nemzeti Tanács, valamint a Szövetségi Tanács 

tagjait e megbízásuk során semmiféle utasítás nem köti.”
41  Cseh alkotmány 26. cikk: „A képviselők és szenátorok mandátumukat személyesen gyako-

rolják, esküjükkel összhangban, és semmilyen utasításhoz nincsnek kötve.”
42  Dán alkotmány 56. cikk: „A Parlament tagjait csak lelkiismeretük köti, a választók utasításai 

nem.”
43  Finn alkotmány 29. cikk: „A  képviselő megbízatása során a jogot és az igazságot köteles 

követni; az Alkotmánynak van alárendelve, semmilyen más utasítás nem köti.”
44  Holland alkotmány 67. cikk (3) bekezdés: „A tagok a szavazat leadásakor nincsenek a meg-

bízatáshoz vagy utasításhoz kötve.”
45  Német alaptörvény 38. § (1) bekezdés: „A képviselők az egész népet képviselik, őket megbí-

zás vagy utasítás nem köti…”
46  Szlovák alkotmány 73. § (2) bekezdés: „… Utasítások őket nem kötik…”
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A képviselők szabad lelkiismeretére, meggyőződésére hivatkozás is gyakori a sza-
badmandátum-klauzulákban. Az elv tartalmát három oldalról is definiáló német 
alaptörvény szerint „a képviselők az egész népet képviselik, őket megbízás vagy uta-
sítás nem köti és csak lelkiismeretüknek vannak alávetve”. A szintén „háromoldalú” 
szabadmandátum-meghatározást választó szlovák alkotmány is hivatkozik a kép-
viselők lelkiismeretére és meggyőződésére,47 a görög alkotmány azonban csak ezen 
keresztül fejezi ki a mandátumszabadságot: „A képviselőknek korlátlan joguk van 
arra, hogy a lelkiismeretüknek megfelelően véleményt nyilvánítsanak és szavazza-
nak.”48 A bolgár alkotmány szerint 67. cikk (2) bekezdése értelmében „[a] népkép-
viselők az Alkotmány és a törvények alapján, lelkiismeretüknek és meggyőződésük-
nek megfelelően cselekszenek.”

Sajátos megoldást választott a lett alkotmányozó: az egyéni képviselő visszahívha-
tóságának tilalmát kimondja, azonban biztosítja az egész parlament választópolgári 
visszahívhatóságát, annak két korlátot állítva: magas választópolgári támogatottsá-
got és időbelit.49 Ennyiben a képviselő egyénileg élvezheti a szabad mandátumot, a 
parlament mint testület azonban nem.50 

Az eddig bemutatott alkotmányokhoz képest fordított logikát alkalmaz a fran-
cia51, a horvát52, a román53 és a spanyol54 alkotmány. Eddig ugyanis azt láthattuk, 
hogy a szabad mandátumot annak tartalma – a nép, a nemzet, az ország, az állam, az 
állampolgárok, a köz érdekének képviselete; az utasíthatóság tagadása; a lelkiisme-

47  Szlovák alkotmány 73. cikk (2) bekezdés: „A képviselők az állampolgárokat képviselik. Meg-
bízatásukat személyesen, lelkiismeretük és meggyőződésük szerin látják el. Utasítások őket nem 
kötik.”

48  Görög alkotmány 60. cikk.
49  A lett alkotmány érdekessége, hogy a képviselői mandátum szabadságának kérdését nyitva 

hagyja, de az egész parlament visszahívhatóságát elismeri: „A választásra jogosultak legalább egy 
tizede kezdeményezheti a népszavazás tartását a Parlament visszahívásáról. Ha a szavazók több-
sége, valamint, ha a legutóbbi parlamenti választásokon részt vevő szavazók legalább kétharmada 
a népszavazás során s Parlament visszahívása mellett szavaz, akkor a Parlamentet visszahívottnak 
kell tekinteni. A  Parlament visszahívásával kapcsolatos népszavazás kezdeményezésének joga 
nem gyakorolható a Parlament megalakulását követő és megbízatásának lejárta előtti egy évben, 
az Elnök megbízatásának megszűnése előtti hat hónapban, úgyszintén az előző Parlament vissza-
hívásával kapcsolatos népszavazást követő hat hónapnál korábban. A választók egyéni parlamen-
ti képviselőt nem hívhatnak vissza. (2009. 04. 08.)”

50  Megjegyzendő, a magyar Alkotmánybíróság autentikus alkotmányértelmezése szerint nem-
csak az egyes képviselő, hanem az egész parlament visszahívása is kötött mandátumot eredmé-
nyez [vö. 2/1993. (I. 22.) AB határozat Indokolás III/3/b) pont]. Tehát ezen interpretáció alapján 
a lett az egyetlen olyan európai alkotmány, amely a népképviseleti alapon szerveződő egykamarás 
parlamentben az imperatív mandátum létezését elismeri.

51  Francia alkotmány 27. cikk: „27. cikk A kötött mandátum semmis.”
52  Horvát alkotmány 75. cikk: „A horvát parlament képviselőinek nincsen kötelező mandá-

tuma.”
53  Román alkotmány 69. szakasz (2) bekezdés: „Bármely imperatív mandátum semmis.”
54  Spanyol alkotmány 67. cikk (2) bekezdés: „A Palament tagjainak megbízatása szabad.”



retnek, meggyőződésnek megfelelő feladatvégzés; a visszahívhatóság tilalma – felől 
ragadták meg az alaptörvények, ezen alkotmányok azonban pozitív vagy negatív 
megfogalmazásban, de magát az elvet tartalmazzák, annak jelentését nem tisztázzák.

A fenti áttekintés érdekes megvilágításba helyezi az Alaptörvény 4. cikk (1) be-
kezdés szerinti „köz” fogalmát: annak helyettesítője lehet a „nemzet”, a „nép”, az 
„állam”, az „ország” és az „állampolgárok” is. Bár ezek közül az állampolgárok köre 
azonosítható egyértelműen, az ő érdekük azonban éppoly megfoghatatlanná válik, 
mint a köz, a nép, a nemzet, az ország vagy éppen az állam érdeke. Ugyanakkor uni-
kális a köz érdekére utaló magyar alkotmány, így érdemes megvizsgálnunk, hogy 
honnan ered a népnél, nemzetnél kevésbé ünnepélyes, fennkölt fordulat használata. 

5. A SZABAD MANDÁTUM ELVÉNEK MEGJELENÉSE  
ÉS FEJLŐDÉSE A MAGYAR ALKOTMÁNY(JOG)BAN

Az Alaptörvény szabadmandátum-klauzulája – azaz „[a]z országgyűlési képviselők 
[…] tevékenységüket a köz érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók” – rela-
tíve hosszú múltra tekinthet vissza, mivel részben az Alkotmány szövegrészét vette 
át 2011-ben az Országgyűlés.

Ahogyan az Alkotmánybíróság is megállapította, az 1949-es Alkotmány hatályba-
lépését megelőzően a magyar Országgyűlés tagjainak mandátuma szabad volt55, ez 
azonban nem fért össze a parlamentnek pártállami berendezkedésben játszott súlyta-
lan szerepével. Az 1949. évi XX. tv. hatálybalépésétől egészen az 1972. évi alkotmány-
reformig semmilyen utalást nem tartalmazott a képviselői mandátum jellegéről. Az 
1972. évi I. tv. nyomán 1972. április 26-án lépett hatályba az Alkotmány 20. § (2) be-
kezdése a következő szövegrésszel: „(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket 
választóik, a köz érdekében végzik.” A „köz” fogalma ekkor még a képviselő választóit 
jelentette, a bekezdés nyelvtani értelmezése is a kötött mandátumra utalt. A 20. sza-
kasz – szintén ekkor hatályba lépő – (3) bekezdése pedig tovább erősítette a man-
dátum kötöttségét: „Az országgyűlési képviselők kötelesek rendszeresen beszámolni 
működésükről választóiknak.” A képviselői jogállás ezen megközelítése a szabadon vá-
lasztott Országgyűlés 1990. május 2-i alakuló üléséig hatályban maradt, csak az 1989. 
évi XXXI. tv. módosította azt. A sors fintora volt, hogy a nyugat-európai mintákkal 
ellentétes képviselői visszahívás intézménye a rendszerváltozás folyamatában jelentős 
szerepet játszott: az 1985-ben megválasztott parlament „nagy öregjei” közül többnek 
is e jogintézménynek esett áldozatul a mandátuma – akár tényleges visszahívás, akár 

55  2/1993. (I. 22.) AB határozat Indokolás III/3/b) pont.
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azt megelőző lemondás miatt. A visszahívás intézménye a rendszerváltozás előszelét 
jelentette, mutatta a demokratizálódási folyamatok beindulását, gyorsulását.56

A mandátum „felszabadításához” elegendő volt a „választóik” szónak és a válasz-
tóknak való rendszeres beszámolás kötelezettségének törlése az Alkotmány szövegé-
ből, de figyelemre méltó, hogy az utasíthatóság tilalma nem került az Alkotmányba. 
Az alkotmánymódosító 1989. évi XXXI. tv. indokolása e kiegészítés nélkül is a sza-
bad mandátum elvének alkotmányi megjelenését társította a 20. § (2) bekezdéséhez: 
„a képviselő feladata nem valamely település, megye vagy foglalkozási csoport érde-
keinek védelme, hanem az egész nemzet szolgálata. Ezért írja elő: az országgyűlési 
képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.”57 Az originalista alkotmány-
értelmezés58 szerint tehát a „köz” fogalma a nemzettel azonos – ez összhangban áll a 
külföldi alkotmányok alapján levont következtetéssel (lásd a 3. pontban).

Az Alkotmány 20. §-a az Alaptörvény hatálybalépéséig nem módosult, az Al-
kotmánybíróság pedig már 1991-ben – éppen a képviselői visszahívás hiányát al-
kotmányellenes mulasztásnak tartó indítvány alapján eljárva – elvi éllel szögezte le, 
hogy „a magyar alkotmány egyértelműen, a demokratikus államokban általánosan 
ismert szabad mandátumot fogadta el a képviselői megbízatás szabályozásának al-
kotmányos alapjaként”.59 Az Alkotmánybíróság ekkor nem a köz érdekében végzett 
képviselői tevékenységből vezette le a szabad mandátumot, hanem abból, hogy a 
képviselői megbízatás megszűnésének esetei között – amelyeket Alkotmány 20/A. 
§-a tartalmazott – nem szerepelt a visszahívás. Az Alkotmánybíróság csak 1993-ban 
kapcsolta össze – igaz, nem expressis verbis, csak a határozat két, egymást követő 
bekezdésének összeolvasásával kiolvaszthatóan – az Alkotmány 20. § (2) bekezdését 
és a szabad mandátum elvét: „A hatályos Alkotmány kimondja, hogy a »képviselők 
tevékenységüket a köz érdekében végzik« [20. § (2) bek.] és a mandátum megszű-
nési esetei között nem állapítja meg a visszahívás lehetőségét [20/A. § (2) bek.]. […] 
Magyarország visszatért a szabad mandátumú képviseleti rendszerre, a képviselő 
négy évre kapja mandátumát, ez a megbízatás a négy éven belül csak az Alkotmány 
21/A. § (1) bekezdésében meghatározott okokból szűnhet meg. Az Alkotmányban 
rögzített szabad mandátum elvéből következik, hogy megbízatásának időtartama 
alatt sem az egyes képviselővel, sem a képviselők testületével, a parlamenttel szem-
ben nem érvényesíthető a választók előtti felelősség.”60 A 27/1998. (VI. 16.) AB hatá-
rozat – a 2/1993. (I. 22.) AB határozatot értelmezve – erősítette meg azt, hogy a köz 
érdekében tevékenykedés jelenti a szabad mandátumot: „Az Alkotmány értelmében 
az országgyűlési képviselők mandátuma szabad mandátum. Ezt az Alkotmánybíró-

56  A visszahívások jelentőségéről részeletesen lásd Kukorelli 2016, 22. o., továbbá Tóth 2016, 
69–78. o.

57  Az Indokolást idézi Szente Zoltán (2009, 675. o.).
58  Az alkotmányértelmezés módszereiről részletesen lásd Szente 2013.
59  943/E/1991. AB határozat Indokolás II.
60  2/1993. (I. 22.) AB határozat Indokolás III/3/b) pont.



ság a 2/1993. (I. 22.) AB határozatában az Alkotmány 20. § (2) bekezdése és a 20/A. 
§ (2) bekezdése alapján kifejezetten megállapította (ABH 1993, 33, 38.).”61

Az Alaptörvény megőrizte a szabad mandátum alkotmányi megfogalmazását, de 
annyival pontosította azt, hogy a köz érdekében végzett tevékenység fordulatát ki-
egészítette azzal, hogy a képviselők e tevékenységük tekintetében nem utasíthatók. 
E kiegészítés a kialakult alkotmánybírósági gyakorlat fényében inkább csak „szé-
pészeti célokat” szolgált, ezt támasztja alá az is, hogy a szabad mandátum pontosí-
tott megfogalmazásáról még az Alaptörvény részletes indokolása is hallgat, csak azt 
rögzíti, hogy a 4. cikk szól a mandátum szabadságáról: „A Javaslat az országgyűlési 
képviselői jogállás körében rögzíti a képviselői egyenlőség és a szabad mandátum 
elvét.”62 Egyúttal a szabad mandátum tartalmát is kibontotta a testület: „A szabad 
mandátum a képviselői jogállás alapja. A szabad mandátum azt jelenti, hogy a meg-
választás után a képviselő jogilag függetlenné válik választóitól; állásfoglalásait meg-
győződése és lelkiismerete alapján alakítja ki, s így is szavaz; képviselői tevékenysége 
és szavazata miatt nem hívható vissza.”63

Az alkotmánybírósági gyakorlat is elfogadta az alkotmányozói értelmezést, s a 
szabad mandátum elvét az Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdésében látja megjelenni: 
„Az indítványozók hivatkoztak arra is, hogy a Házszabály 13. § (1) és 14. § (1) be-
kezdése ellentétes az Alaptörvénynek az országgyűlési képviselők egyenlőségét és a 
szabad mandátum elvét garantáló 4. cikk (1) bekezdésével […] [A] szabad mandá-
tum – annak érdekében, hogy a követ ne pusztán az őt megválasztó kisebb közös-
séget, hanem országa (nemzete) egészét képviselhesse – azt jelentette és azt jelenti 
ma is, hogy a parlamenter független a választók akaratától, azaz nem utasítható…”64 
Az Alkotmánybíróság ekképpen a köz érdekét nemcsak a nemzet, hanem az ország 
érdekével is azonosította (vö. a külföldi alkotmányok megoldásaival). 

Úgy külföldi alkotmányokból, mint az Alaptörvény alkotmánybírósági értelme-
zéséből látszik, hogy a szabad mandátum a nép/nemzet érdekében végzett képvise-
lői munkát feltételezi. Ezzel az Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdésében szereplő „köz” 
„méretét, kiterjedését” is meghatározza. Nem magától értetődő, hogy a közérdek 
egybeessen a nemzet érdekével, azonban több érvvel is alátámasztható az, hogy az 
Alaptörvény e klauzulájának ez a helyes értelmezése:

• Az országosnál szűkebb körű közérdekre hivatkozást is találunk alkotmá-
nyunkban: „Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom 
gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek.”65 Ezen rendelkezés 

61  27/1998. (VI. 16.) AB határozat Indokolás II/2. pont.
62  T/2627. iromány, részletes indokolás a 4. cikkhez. Forrás: az Országgyűlés honlapjának iro-

mánykeresője: http://www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf (2017. 01. 29.)
63  27/1998. (VI. 16.) AB határozat Indokolás II/2. pont.
64  10/2013. (IV. 25.) AB határozat Indokolás 16.
65  Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés.
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és a szabadmandátum-klauzula egybevetéséből az következik, hogy a jelző 
nélküli közérdek eltér a jelzővel ellátott, speciális – helyi – közérdektől.

• Abból, hogy a 4. cikk (1) bekezdés szerinti és a helyi közérdek eltér egymástól, 
még nem következik feltétlenül a szabadmandátum-klauzula közérdekének 
országos/nemzeti „mérete”. Ez viszont az Országgyűlés alaptörvényi definíci-
ójából – Magyarország legfőbb népképviseleti szerve – és hatásköreiből azon-
ban levezethető. (Bár elvileg az is védhető álláspont lenne, hogy a sok helyi 
érdek összeütközéséből rajzolódik ki a nemzeti szintű közérdek. Megoldást 
nyújthatna a demokratikus legitimáció elvének és az egyenlő mandátum elvé-
nek egymásra tekintettel történő értelmezése is, ehhez azonban törvényi szin-
tű normákat is be kell vonni, azok azonban nem determinálhatják az Alap-
törvény értelmezését: az országos listákon (törvényi előírás!) mandátumot 
szerző képviselők esetében fogalmilag kizárt a helyi közérdek érvényesítése, 
de mivel a képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, az egyéni választó-
kerületi képviselőktől sem elvárható a helyi érdekek képviselete. Ugyanakkor 
azt is látni kell, hogy az egyenlő mandátum elve sem abszolutizálható, gon-
doljunk például a választókkal való kapcsolattartásra, ami elsősorban egyéni 
választókerületekben élő gyakorlat.)

• Arra is kapunk választ az Alaptörvényből, hogy milyen érdek az, amely kívül 
esik az általános – jelző nélküli – közérdeken: az U) cikk (1) bekezdés e) pont-
ja66 szerint ez az „idegen érdek”. Idegen pedig minden olyan érdek, ami nem 
Magyarország érdekét szolgálja. Azaz az általános közérdeken kívül esik – a 
történeti összefüggéseket most nem számítva – jellemzően más állam, állam-
szövetség érdeke, ha az összeütközik Magyarország érdekével.

A közérdek és a nemzet érdekének egybeesését tükrözi a képviselői eskü szövege 
is: „Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvé-
nyéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tiszt-
ség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az esküte-
vő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”67 Természetesen a képviselői 
eskü szövegezése nem konkluzív érv az Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdésének értel-
mezéséhez, hiszen az Alaptörvény értelmezésén múlik az eskü – törvényben megál-
lapított – szövege, s nem fordítva.

66  „Az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jog 
uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetet-
lenek. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyé-
ben kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, amelyek 
vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak […] Magyarország gazdaságának, honvédelmének, 
diplomáciájának és emberi erőforrásainak idegen érdekek alá rendeléséért.”

67  Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. tv. 1. § (1) 
bekezdés a) pont és e törvény melléklete.



6. A SZABAD MANDÁTUM HATÁRAIN INNEN – VAGY TÚL?

6.1. A FRAKCIÓFEGYELEM

Ahogyan már fentebb is jeleztük, a szabad mandátum „legnagyobb kihívója” a mo-
dern parlamentarizmus egyik legfontosabb jellemzője, a pártelvű működés. Arra is 
utaltunk már, hogy a szabad mandátum döntési és cselekvési szabadságot biztosít 
a képviselőnek, aki önkéntesen – de csakis így – dönthet úgy, hogy egy párt érték-
rendjét magáénak vallja, s aláveti magát e párt, parlamenti frakció akaratának. Noha 
a párt természetszerűen valamilyen részérdek megjelenítője, azt azonban az alkot-
mányjog nem vizsgálja, s nem is vizsgálhatja, hogy a képviselő mit gondol arról, 
hogy miként egyeztethető össze a közérdek és a pártérdek. 

A  pártok és egyáltalában a politikum törvényhozásban betöltött szerepét első-
sorban a politikatudomány vizsgálja. Ezen belül a politikai rendszerelméletek nyúj-
tanak általános, de plauzibilis magyarázatot e kérdéskörben, melyek közül Gabriel 
A. Almond ún. átváltoztatási funkciókkal kapcsolatos elméletét emelhetjük ki. Ezt 
a parlamenti működésre alkalmazva arra juthatunk, hogy a törvényhozás nem más, 
mint valamely részérdek általánosan kötelező formájú aktussá történő transzformá-
ciója. Ezen keresztül érhető el, hogy egy párt akarata közjogi erőre emelkedjen.68 
Minthogy demokráciában a pártok közvetlenül közhatalmat nem gyakorolhatnak 
– legfeljebb a képviselőkön keresztül, közvetetten vehetnek részt a közhatalom-gya-
korlásban –, valamennyi pártnak elemi érdeke lesz a frakciójába tartozó képviselők 
szoros gyeplőn tartása. Ennek érdekében azonban nem-jogi eszközöket alkalmaz-
hatnak, minthogy a párt és a képviselő között utasításos, alá-fölérendeltségi közjogi 
jogviszony nem jön létre a szabad mandátumnak köszönhetően. Az Alkotmánybí-
róság szerint a választók és a képviselő relációjában megismert „szabadság érvénye-
sül azonban a képviselő és az őt állító párt viszonyában is. A képviselő legitimációja 
a megválasztáshoz és nem a párthoz kötődik. A párt jogi eszközökkel nem kénysze-
rítheti a képviselőt a párt véleményének képviseletére. A pártból kilépett vagy kizárt 
képviselő országgyűlési képviselői jogállása sértetlenül fennmarad. A megválasztott 
képviselő szabad mandátuma gyakorlása részeként vesz részt valamelyik pártfrakció 
munkájában.”69

A frakciófegyelem fenntartására az egyik legelterjedtebb eszköz egy dátum nél-
küli lemondónyilatkozat aláíratása a képviselőkkel. A renitens képviselő így folya-
matosan sakkban tartható, hiszen mandátuma a frakcióvezető akaratától függ. E 
biankó lemondónyilatkozat a magyar közjog számára sem ismeretlen.70 A leghíre-

68  Bihari 2013, 111–113. o.
69  (VI. 16.) AB határozat Indokolás II/2. pont.
70  E biankó nyilatkozatok „alkalmazása” elsősorban a listás mandátumok esetében logikus, hi-

szen amennyiben egy listás mandátum üresedik meg, a listáról kerül az betöltésre, tehát a párt 
nem veszít tagjaiból. Egyéni választókerületi mandátum esetében nemcsak a képviselőnek van 
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sebb/hírhedtebb eset Kapronczy Mihály 1995-ös ügye volt, amelyben e nyilatko-
zatot be is nyújtotta a frakcióvezető, azonban a képviselő a plenáris ülésen tagadta, 
hogy lemondott volna mandátumáról. Végül a mentelmi, összeférhetetlenségi és 
mandátumvizsgáló bizottság, valamint a plenáris ülés is fennállónak nyilvánítot-
ta a képviselő mandátumát. Kukorelli István által ezen ügyhöz készített szakvéle-
mény kiválóan foglalja össze a szabad mandátum és általában a parlamentarizmus 
alkotmányjogi megközelítését: „A közjogilag szabaddá tett képviselői mandátum a 
parlament egészét is védi a pártokráciával szemben. Ha ez a védelem nem létez-
ne, a parlament puszta közjogi fikcióvá válna. Az alkotmányjog éppen ezért tekinti 
alkotmányos intézménynek – és nem pártszervnek – a parlamenti frakciókat és a 
képviselői mandátumot. Ezekkel az intézményekkel a pártok és a közhatalom szét-
választása történik meg a parlament szintjén is. Bármennyire formális a valóságban 
a szabad mandátum, az általa közvetített alkotmányjogi értékrend egyértelmű és 
világos: pars helyett a köz érdekeit szolgálja.”71

Ahogy láthattuk, a párt vagy frakció biankó nyilatkozattal nem kényszerítheti a 
képviselőt, lévén a nyilatkozatnak csak akkor van közjogi – mandátummegszüntető 
– hatása, ha nem merül fel kétség a tekintetben, hogy a nyilatkozat valóban a kép-
viselő akaratát tükrözi. A biankó nyilatkozat tilalmán túl számos intézmény hivatott 
biztosítani a szabad mandátum érvényesülését. Ezek közé sorolható az összeférhe-
tetlenségi szabályrendszer72, a mentelmi jog felelősségmentességi ága73, valamint a 
képviselők anyagi függetlenségét biztosító javadalmazása74. 

A  szigorú összeférhetetlenségi szabályok közül e helyütt csupán azt a 2014-től 
hatályos hivatali inkompatibilitási esetkört emeljük ki, amely tiltja a parlamenti kép-
viselői és polgármesteri tisztségek együttes betöltését.75 E lépés látszólag távolította 
egymástól a helyi (köz)érdekeket és a (nemzeti) közérdeket, azaz a szabad mandá-
tum tisztább érvényesülési lehetőségét biztosítja. Érdekes, hogy áttekintve a mó-
dosító törvényjavaslat indokolását76, nem találunk erre történő hivatkozást. Talán 
nem véletlen az indítványozók hallgatása – sőt a parlamenti vitában sem hangzott el 

vesztenivalója, hiszen az időközi választás eredménye az is lehet, hogy a biankó nyilatkozatot al-
kalmazó frakció pártjának jelöltje alulmarad a választási küzdelemben, s akár ellentétes politikai 
beállítottságú frakció erősödik egy mandátummal.

71  Kukorelli 1995, 194–195. o.
72  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. tv. 80–94. §.
73  Részletesen lásd Erdős 2016b.
74  Vö. Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdés: „Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függet-

lenségét biztosító javadalmazás illeti meg.”
75  2012. évi CCIX. törvény egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányza-

tokkal összefüggő módosításáról.
76  T/9243. törvényjavaslat. Forrás: az Országgyűlés honlapjának irománykeresője: http://www.

parlament.hu/irom39/09243/09243.pdf (2017. 01. 31.)



érvként a szabad mandátum elve77 –, lévén nem idézett elő változást a mandátum-
szabadság szintjében. Ennek oka, hogy a helyi érdek és a közérdek konfliktusa nem-
csak olyan képviselők esetében merülhet fel, akik polgármesterek is, hanem bármely 
olyan képviselő találkozhat ezzel, aki egyéni választókerületben nyerte mandátumát. 
Az egyéni választókerületi képviselő „helyhez kötöttsége” olyan adottság, amely 
független az esetleges polgármesterségtől. Ennek dilemmáit már Condorcet márki 
is felismerte, ebben nincs új a Nap alatt. Ugyanígy nem nyújt megoldást az új össze-
férhetetlenségi szabály arra az esetre sem, ha a helyi érdekkel ellentétes frakcióuta-
sítást kap a képviselő: egyéni választókerületi honatyaként szükségszerűen választás 
elé kerül – attól függetlenül, hogy polgármester-e, avagy sem.

A függetlenséget biztosító javadalmazásról már Max Weber is kimutatta, hogy a 
hivatásos politikust függő helyzetbe hozza. Ezt napjaink magyarországi viszonyaira 
alkalmazva is igaz megállapításként kezelhetjük. A képviselő javadalmazása arra ele-
gendő, hogy addig, amíg mandátuma tart, függetlenséget biztosítson számára akár 
akkor is, ha frakciójából kizárják. Azonban azzal is számolnia kell, hogy ilyen eset-
ben a soron következő választáson aligha lesz annak a pártnak a jelöltje, amelynek 
jelöltjeként a parlamentbe került. Márpedig párttámogatás nélkül, függetlenként 
mandátumot szerezni nagyon távol áll a realitástól. A párt támogatásának elvesztése 
a politikai zsákmenyelv alapján betölthető pozíciók megszerzésének reális esélyét 
szintén kizárja, azaz az élethivatásszerűen politizáló képviselő csak arra a néhány 
évre függetlenítheti magát pártjától (is), amíg mandátuma meg nem szűnik. Meg-
felelő egyéb – nem politikusi minőségben vagy erre tekintettel szerzett – jövedelem 
híján a képviselő kiszolgáltatottá válik pártjával szemben.78 Éppen a hivatásszerűen 
űzött, „teljes embert kívánó” képviselőség fogja a gyakorlatban megnehezíteni más 
kereső foglalkozás élethivatásszerű űzését.79 A  képviselő „párthoz kötésére” sem-
mi szükség a megtiltott biankó lemondó nyilatkozatra, annak tiltása inkább csak 
szépségtapasz, semmint gyógyír a szabad mandátum tényleges érvényesülésének 
hiányosságaira.

77  Lásd a 2010-14-es ciklus 244/225-244/247 és 247/65-247/75. számú felszólalásait. Forrás: 
Országgyűlés honlapja: http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_aut-
h=aL9JWV2V&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_
lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairActi-
on=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D39%26p_izon%3D9243 
(2017. 01. 01.)

78  Hasonló álláspontot képviselt Szente Zoltán az országgyűlési képviselők jogállásáról tartott 
előadásában. Az előadás összefoglalóját lásd Magyar 2016, 132–134. o.

79  A képviselői függetlenség és a képviselői javadalmazás összefüggéseiről részletesebben lásd 
Erdős 2016a.
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6.2. A LOBBITÓL A TÁRSADALMI VITÁIG: A KÖZÉRDEK  
„ELŐÁLLÍTÁSÁNAK” ELTÉRŐ ÚTJAI

Már áttekintettük azt, hogy az egyéni választókerületi képviselők munkáját a válasz-
tókerületük választópolgárai mennyiben befolyásolhatják, és azt is, hogy párttag, 
frakciótag képviselőkre milyen legális (és illegális) nyomást gyakorol(hat) pártjuk, 
frakciójuk. A szabad mandátum e két „klasszikus” kihívója mellett a lobbi szerepére 
is ki kell térnünk röviden.

Már Rousseau is foglalkozott a közügyekről tanácskozók – ami nála ugyebár az 
állampolgárok mindegyikét jelentette – informáltságáról, amelyről sajátos képet fes-
tett: szerinte a legjobb az lenne, ha a polgárok nem is beszélnének egymással, mivel 
így nem befolyásolhatnák egymást. Amint ez bekövetkezik, felütik a fejüket az ér-
dekcsoportok, a pártok is, amelyek azonban csak ártanak az általános akarat helyes 
megnyilvánulásának: „A közakarat helyes megnyilvánulásához szükséges, hogy az 
államban ne legyenek különálló csoportok és hogy minden állampolgár csak a saját 
egyéni véleményét nyilvánítsa ki. […] Ha pedig már léteznek ilyen külön csoportok, 
úgy szaporítani kell a számukat és egyenlőtlenségüket meg kell akadályozni […] 
Egyedül és kizárólag csak ezekkel az elővigyázatossági rendszabályokkal érhetjük el, 
hogy a közakarat mindig nyilvánvaló legyen és a nép ne tévelyegjen.”80 Ahogyan Szi-
geti Péter rámutat, bizonyos szempontból a pluralizmus előfutára volt Rousseau81, 
hiszen az egymással versengő (érdek)csoportok egymással való küzdelmét vizio-
nálta. A modern pluralizmus szerint „biztosítani kell a csoportok autonómiáját és 
szabad versengését, mivel a »közjó« a priori nem állapítható meg, ezért a közérdek 
csak az érdekek harcában, konfliktusos-kompromisszumos vitájában alakulhat ki”.82 
Ezen érdekek felszínre hozásában – és így a közérdek „előállításában” – segíthet a 
lobbizás, azaz „személyek vagy csoportok kísérlete a törvényhozás befolyásolásá-
ra, a törvényhozókra gyakorolt közvetlen nyomással”.83 E befolyásolás és a szabad 
mandátum viszonyáról elmondható, hogy a lobbi – amely szigorúan a fenti definí-
ción belül marad – semmilyen veszélyt nem jelent a szabad mandátumra.84 Ugyan-
is fogalmilag kizárt, hogy a lobbi a szabad mandátum magvát, a képviselő döntési 
szabadságát érintse: ami ezt veszélyezteti, az már nem lobbi, hanem zsarolás, amely 
nem, legalábbis nem elsősorban alkotmányjogi, hanem büntetőjogi megítélés alá 
esik. 

80  Rousseau 1947, 41. o.
81  Lásd Szigeti Péter e kötetben megjelenő tanulmányát.
82  Bihari 2013, 262. o.
83  Sándor–Vass 2002, 21. o.
84  Hasonlóan vélekedik a kérdésről Szente Zoltán is: „[a] politikai nyomásgyakorlás ezért ön-

magában nem számít illetéktelen beavatkozásnak. […] Ez [mármint a befolyásolási kísérlet, a 
politikai vagy morális nyomásgyakorlás – E. Cs.] nemcsak hogy nem jogsértő, hanem egyenesen 
segítheti a képviselőt a munkájában való tájékozódásban…” (Szente 2009, 685. o.).



A  befolyásolás, meggyőzés eszközei tekintetében más büntetőjogi korlátokkal 
is találkozhatunk, elsősorban a vesztegetés tényállásával. Minthogy büntetőjogi 
kérdés, e helyütt csak utalni szeretnénk a képviselői ajándékok problémájára. El-
vileg bármilyen jogtalan előny – legyen az akár roppant csekély pénzösszeg – kéré-
se, annak vagy ígéretének elfogadása kimeríti a hivatali vesztegetés elfogadásának 
tényállását.85 Ugyanakkor az Ogytv. lehetővé teszi képviselő számára olyan ajándék 
vagy ingyenes juttatás elfogadását, amely nem haladja meg a mindenkori képviselői 
tiszteletdíj egyhavi összegét – ráadásul csak a képviselői tiszteletdíj 1/12-ed részének 
megfelelő értékhatárt meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról kö-
teles a képviselő – a vagyonnyilatkozata részeként – kimutatást vezetni.86 Komoly 
bizonyítási nehézségeket vethet fel, hogy a nem tiltott mértékű ajándékot, ingyenes 
juttatást a képviselő meghatározott kérdésben meghatározott „irányú” szavazatának 
fejében kéri, kapja – akár a szavazást megelőzően, akár utána. A vesztegetés és a sza-
bad mandátum annyiban nem áll kapcsolatban egymással, hogy a képviselő döntési 
szabadságát a vesztegetés érintetlenül hagyja. Ugyanakkor a közérdek kifejezésre 
jutását torzítja, legalábbis a jogalkotó szerint biztosan, hiszen pönalizálta e maga-
tartást. Ez szintén a vesztegetés és a köz érdekében végzett képviselői tevékenység 
elválasztottságát bizonyítja: A szabad mandátum tézise, hogy a képviselő olyan sza-
vazatot adjon le, amely szerinte a köz érdekét elősegíti. Az is előfordulhat, hogy jog-
talan előnyt kér/kap olyan szavazat (egyéb képviselői tevékenység) fejében, amely 
saját – vesztegetéstől független – meggyőződése szerint is a köz érdekét szolgálja. 
A törvényalkotás folyamatában így a köz érdeke nem feltétlenül torzul a vesztege-
tés hatására, a közélet tisztasága azonban igen. Magyarán nem a képviselői szabad 
mandátumot – függetlenséget – védi a képviselői hivatali vesztegetés és annak el-
fogadása tényállás, hanem „csak” a közélet tisztaságát. Ezzel nemcsak a legalitás és 
illegalitás alapján határolhatjuk el egymástól a lobbit és a vesztegetést, hanem azt is 
kimutathatjuk, hogy teljesen más az az érték, amelyet érintenek. 

A lobbizás elsősorban – s különösen a törvényhozás vonatkozásában – az Egye-
sült Államokban válhatott meghatározóvá. Ennek számos oka jelölhető meg – így 
például az ország mérete, a kormányzati struktúra, a társadalmi sokszínűség, az 
olyan kulturális hagyományok, mint a pragmatizmus, a munkáltatói és munkavál-
lalói korporativizmus hiánya –, de számunkra legfontosabb az, hogy az amerikai 
törvényhozás hagyományosan nem frakció, hanem bizottságközpontú. Minthogy a 
frakciófegyelem sem szigorú a tengerentúlon, a lobbizás is tág teret nyer. A frakció-
fegyelem realitása Európában azt diktálja, hogy nem érdemes a képviselők meggyő-
zésébe komoly energiákat fektetni akkor, ha de facto utasítás alapján adja le voksát.87 

85  Lásd: Btk. 294. §.
86  Ogytv. 87. § (1) bekezdés.
87  Simon Zoltán aprólékosan veszi számba a parlamenti képviselői döntéshozatal motívumait, 

de a pártoknak a mandátumra való jelölésben és a bizottsági pozíciók elosztásában gyakorolt 
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A lobbi parlamenten belüli „célközönsége” így leszűkül a frakcióvezetőkre, illetve 
áttevődik a végrehajtó hatalom vezetésére, a kormányfőre, esetleg annak tanácsadó-
ira, és/vagy a kormánypárt vezető, befolyásos politikusaira. Ennek is köszönhető, 
hogy a lobbizás iránti tudományos érdeklődés hazánkban csekély, valamint hogy a 
magyar lobbitörvény tiszavirág-életű volt88, egyáltalán nem váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket: csökkent a regisztrált lobbisták száma, azok nagy része nem fejtett 
ki lobbitevékenységet, a nemzetgazdaság szempontjából jelentős döntések kívül re-
kedtek lobbitörvény hatókörén.89 Ráadásul a lobbitörvény erodálódását a lobbizás-
sal és lobbistákkal kapcsolatos képviselői ellenérzések is gyorsították.90 

Hazánkban a politikai rendszer – így az Országgyűlés – irányába ható érdekek in-
tézményes becsatornázása vált meghatározóvá, amelynek két alapvető iránya alakult 
ki napjainkra.91 Az egyik az ún. társadalmi egyeztetés, amelyet a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. tv. 19. § (2) bekezdése emeli a jogalkotás rendjébe: „A jogszabály 
előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló tör-
vényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete 
megismerhető és véleményezhető legyen.” A jogszabályok előkészítésében való tár-
sadalmi egyeztetésről szóló 2010. évi CXXXI. tv. számos korlátozása alá helyezi a 
társadalmi egyeztetést, a képviselői munka vonatkozásában azonban elegendő e tör-
vény személyi hatályát felidéznünk, amely csak „a miniszterek által előkészített jog-
szabálytervezetek természetes személyek, valamint nem állami és nem önkormány-
zati szervek, szervezetek által történő véleményezésére terjed ki (a továbbiakban: 
társadalmi egyeztetés)”.92 Tehát a képviselői előterjesztésekre a társadalmi egyeztetés 
kötelezettsége nem terjed ki, a társadalmi (rész)érdekek becsatornázása így tulaj-
donképpen elhagyható. Ennek köszönhető az egyéni képviselő által kezdeményezett 
törvényjavaslatok magas aránya, amelynek eredője ugyancsak a frakciófegyelem.

Az érdekek becsatornázásának másik fontos fóruma a Nemzeti Gazdasági és Tár-
sadalmi Tanács, amelynek összetétele a korporatív elven nyugszik. „A Tanács a gaz-
daság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon át-
ívelő nemzeti stratégiák megvitatására, valamint a harmonikus és kiegyensúlyozott 
gazdasági fejlődés, illetve az ehhez illeszkedő szociális modellek kidolgozásának és 
megvalósításának előmozdítására létrejött, az Országgyűléstől és a Kormánytól füg-
getlen, konzultációs, javaslattevő és tanácsadó testület, a munkaadói és munkavál-
laló érdekképviseleti szervezetek, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika területén 

szerepe miatt a „párt és pártfrakció befolyása […] meghatározó a politikus sorsára és döntéseire 
nézve” (Simon 2002, 230. o.).

88  2006. évi XLX. tv. a lobbitevékenységről. Hatályos: 2006. szeptember 1. – 2010. december 31.
89  Tóth 2010.
90  Simon Zoltán – Ilonszki Gabriella empirikus kutatásaira támaszkodva – részletesen tekinti 

át a magyar képviselők lobbizással kapcsolatos attitűdjét (Simon 2009, 144–149. o.).
91  A korábbi formákról részletesen lásd Prugberger 2002.
92  2010. évi CXXXI. tv. 1. § (1) bekezdés.



tevékenykedő civil szervezetek, a tudomány és a művészet hazai és határon túli ma-
gyar képviselői, valamint a bevett egyházak közötti társadalmi párbeszéd legátfo-
góbb, sokoldalú konzultatív fóruma.”93 Ahogyan a törvény definíciójából is kitűnik, 
az érdekegyeztetés ezen fóruma a törvényhozástól teljesen független, meghívott tag-
ként is csak a végrehajtás képviseltetheti magát a Tanács ülésein, az Országgyűlés-
nek és tagjainak tanácskozási joggal sem vehetnek részt a Tanács működésében.94 
Ugyanakkor a Tanács feladata, hogy javaslatokat dolgozzon ki az Országgyűlés és a 
Kormány részére az átfogó makrogazdasági és társadalmi problémák megoldására95, 
valamint az „Országgyűlés elnöke, az országgyűlési bizottságok elnökei, a Kormány 
vagy a Kormány tagjai a Tanácsot állásfoglalás vagy vélemény kialakítására kérhe-
ti(k) fel, amelynek a Tanács köteles 30 napon belül eleget tenni, és erre irányuló 
felkérés esetén azt az illetékes országgyűlési bizottság előtt szóban is ismertetni”.96 
A Tanács így közvetve – elsősorban a Kormány vagy országgyűlési bizottság útján 
– működhet közre a törvényhozó hatalom – és így annak tagjai – befolyásolásában, 
információval való ellátásában, azaz a köz érdekének felismerésében.

6.3. FÁBÓL VASKARIKA, AVAGY AZ ORSZÁGGYűLÉS ESETE  
A NEMZETISÉGI KÉPVISELETTEL 

Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a nemzetiségek sarkalatos tör-
vényben meghatározott módon részt vesznek az Országgyűlés munkájában. Ennek 
alapján a törvényhozó – elsősorban az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
törvénnyel – kedvezményes mandátumszerzési lehetőséget biztosított a nemzetisé-
gek számára, valamint létrehozta a nemzetiségi szószólói státust is. Ugyan a ked-
vezményes kvótáról a gyakorlat bebizonyította, hogy nem elég kedvezményes, hi-
szen a 2014-ben megalakult Országgyűlésbe – amelynek tagjait már az új, 2011-es 
választási rendszerben választották meg – nem került nemzetiségi képviselő, nem 
kerülhető meg a nemzetiségi képviselői jogállás és a szabad mandátum – közel sem 
problémamentes – viszonyának rövid elemzése. 

A nemzetiségek államalkotó tényezői minőségéből kiindulva97 nehéz amellett ér-
velni, hogy a „köz”-be – amelynek érdekét minden képviselő képviseli – a nemzeti-
ségek tagjai ne tartoznának bele (vö. a „köz” fogalmainak lehetséges jelentéseivel). 
Ebben az esetben a nemzetiségeknek külön képviselet fenntartása megduplázza98 
a nemzetiséghez tartozók parlamenti képviseletét, hiszen a „rendes” képviselők 

93  A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. tv. 1. § (1) bekezdés.
94  2011. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdés.
95  2011. évi XCIII. tv. 3. § (1) bekezdés b) pont.
96  2011. évi XCIII. tv. 3. § (2) bekezdés.
97  Lásd: Alaptörvény Nemzeti Hitvallás és XXIX. cikk (1) bekezdés.
98  Szente 2011, 87–89. o.
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egyébként is képviselik őket. Ha cáfolni szeretnénk ezt, úgy is felfoghatjuk a nem-
zetiségi képviselőket, hogy ők a „rendes” – értsd: nem nemzetiségi – választópolgá-
rokat is képviselik. Így el tudjuk kerülni a képviselet megkettőződését, de egyúttal 
másik logikai csapdába lépünk: ha a nemzetiségi képviselők ugyanúgy a „köz”-t – és 
nem a nemzetiségük érdekét – képviselik, mint „rendes” társaik, akkor mivel indo-
kolható, hogy a nemzetiségi listákon egy-egy hely kedvezményesen szerezhető meg. 
Erre csak egy válasz adható: a nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselő a 
nemzetiség érdekét – nem pedig a „köz” érdekét – kell képviselje. Ez összhangban 
áll a jogalkotó akaratával, ezt tükrözi az, hogy a nemzetiségi képviselő – sőt a nem-
zetiségi szószóló is – ugyanazt az esküt teszi le, mint a nem-nemzetiségi képviselő,99 
továbbá ez következik a nemzetiségeket képviselő bizottság elnevezéséből feladat-
körének és tagságának szabályozásából is. „A nemzetiségeket képviselő bizottság a 
nemzetiségek érdekeit, jogait érintően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, 
véleményező és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve, amely 
az Alaptörvényben, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben, vala-
mint az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja. 
A  nemzetiségeket képviselő bizottság állást foglal a Kormánynak a nemzetiségek 
helyzetéről készített beszámolójáról, valamint az alapvető jogok biztosának éves 
beszámolójáról.”100 A nemzetiségeket képviselő bizottság munkája egyértelműen a 
nemzetiségek érdekeit érintő kérdésekre koncentrál. Ebben egyébként nem is külön-
bözne az állandó bizottságoktól,101 amelyek mindegyike valamely feladatra speciali-
zálódik. Az állandó bizottságok azonban nem valamilyen személyi kör képviseletére 
hivatottak, hanem szakpolitikai alapon szerveződnek. A  nemzetiségeket képvise-
lő bizottság tagsága is sajátos: tagja ugyanis csak nemzetiségi listáról mandátumot 
szerző képviselő és nemzetiségi szószóló lehet.102 Hasonló – az egyenlő mandátum 
határait valószínűleg túllépő – megoldást más bizottság esetében nem találunk. 
A nemzetiségi képviselő tehát megválasztása után sem „hagyja maga mögött” man-
dátumának keletkezési módját, s – elsősorban a nemzetiségeket képviselő bizott-
ságban gyakorlandó – speciális feladatai az őt megválasztó választópolgárokhoz 
való szorosabb kötődését is kifejezi. E szorosabb kötődés nem éri el az utasíthatóság 
szintjét, azaz nem hoz létre kötött mandátumot, de a köz érdekének képviseletétől 
azért eltávolítja a nemzetiségi képviselőt. A nemzetiségek parlamenti képviselete – 
az Országgyűlés tagjai, s nem szószólók útján – kevesebb ellentmondással lennének 

99  2008. évi XXVII. tv. 1. § (1) bekezdés.
100  Ogytv. 22. § (1)–(2) bekezdés.
101  A nemzetiségeket képviselő bizottság jogállása a törvényalkotási bizottsághoz hasonlóan 

speciális, ez az Ogytv. rendszertani értelmezéséből is levezethető. Részletesen lásd Erdős 2016c, 
35. o. 47. lj.

102  Ogytv. 22. § (3) bekezdés.



megvalósíthatók egy második kamarában.103 Bár a második kamara több kérdést 
vetne fel, mint oldana meg, az kétségtelen, hogy a nem népképviseleti alapon szer-
veződő felsőházakban akár a kötött mandátumra is találunk példát.104

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány rámutatott, hogy a teljesen kötetlennek vélt közérdekfogalom nem tel-
jesen a mindenkori politikai akaratot tükröző Országgyűlés, illetve az Alkotmány-
bíróság szabad értelmezésének tárgya, a Nemzeti Hitvallás „jó élet”-klauzuláján 
keresztül – ha minimális mértékben is, de – alkotmányosan kötött a közérdekfogal-
munk. Ez a törvényhozó hatalom jogalkotói szabadságát nagyon szűk mértékben, 
de azért korlátozza.

Ezt követően az Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdésében szereplő, a köz érdekét a 
képviselői tevékenység viszonyítási pontjaként tételező klauzula jelentésének meg-
határozására fókuszáltunk. Az Alaptörvényt értelmező Alkotmánybíróság szerint e 
klauzula a törvényhozó hatalom működésében sajátos jelentéssel bír, ez a szabad 
mandátum alkotmányi kifejeződése. Az Alaptörvény, az alkotmánybírósági hatá-
rozatok, illetve külföldi alkotmányok elemzésével közelebbről is megvizsgáltuk az 
Alaptörvény 4. cikk (1) bekezdésében szereplő „köz” érdekét, s megállapítottuk, 
hogy az a nemzet, a nép, illetve az ország érdekét jelenti. Az Alkotmány és az Alap-
törvény vonatkozó részeinek szövegtörténetét áttekintve arra is választ találtunk, 
hogy – a külföldi alkotmányoktól eltérően – miért nem a fennköltebb fogalmakat 
használta a szabad mandátum leírására az alkotmányozó.

A  szabad mandátum elvének legfontosabb kihívóit elemezve arra juthattunk, 
hogy a frakció nem jogi lépésekkel, hanem egzisztenciális függőségi viszony létre-
hozásával korlátozza leginkább a képviselő de facto mérlegelési, cselekvési szabad-
ságát. A lobbival kapcsolatban hasonló veszélyt – nagyrészt éppen a frakciófegyelem 
léte miatt – nem tudunk kimutatni, de ehhez a lobbitevékenység és a képviselők 
jogellenes befolyásolására irányuló magatartások közti határvonalat is meg kellett 
vizsgálnunk. E tekintetben a lobbi, a szabad mandátum és a vesztegetés elhatárolását 
új szemponttal is igyekeztünk gazdagítani. A szabad mandátum meglepő módon a 
nemzetiségi képviselők feladataival hangolható össze a legnehezebben, tőlük ugyan-
is nem a köz, hanem a nemzetiségi érdekek képviseletét várja a törvény.

103  Móré 2016, 50. o.
104  Lásd a Bundesratban a tartományok képviseletét (Szente 2010, 170. o. 15. lj.).
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STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN

A JOGALKOTÁSSAL OKOZOTT KÁR BEMUTATÁSA,  
KÉT HAZAI PRECEDENS SEGÍTSÉGÉVEL

A modern jogállamok számára is komoly fejfájást okoz, hogy miként viszonyulja-
nak a jogalkotó kárfelelősségének meghatározásához és jogalkotással okozott kár 
kapcsán felmerülő polgári jogi igényekhez. Napjainkra, a végrehajtó hatalom (azaz 
a közigazgatás) és az igazságszolgáltató hatalom (szűk értelemben a bíráskodás) 
körében okozott kár kérdéskörei tisztázottnak tekinthetőek, hiszen a Polgári Tör-
vénykönyv (régi és új) külön felelősségi alakzatként szabályozza, már régóta mind-
kettőt. Azonban mi a helyzet a harmadik hatalmi ággal? Mitől olyan különleges, 
hogy nem találkozunk a jogalkotó felelősségi ablakzatával a Ptk.-ban? A magyar jog 
a jogalkotó immunitására hivatkozva mostanáig elzárkózott a jogalkotással történő 
károkozás elismerésétől, azonban a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „új Ptk.”) 
hatálybalépése után két döntése is született a Kúriának ebben a témában.

Mitől közérdek a jogalkotó kárfelelőssége?
Ahhoz, hogy a kérdésre választ adjunk, először is meg kell állapítanunk, hogy 

kétféle módon viszonyulhatunk a közérdekhez. Vagy elfogadjuk Rousseau tanítá-
sait, és azt mondjuk, hogy a közérdek nem más, mint egy általános akarat „volonté 
générale” manifesztációja, azaz egy közös akarat minden (egyéni) felett, vagy a ter-
mészetjogi iskola képviselőinek adunk igazat, és azt mondjuk, hogy az a közérdek, 
hogy minden individuum joga egyenlő mértékben nőjön. Előbbi esetében a legiti-
mitáson van a hangsúly, bárki is legyen a hatalom forrása és absztrakt hordozója, 
legyen mögötte egy olyan többségi erő, amelytől kikényszeríthetővé válnak dönté-
sei. Hívhatjuk ezt egyrészről népszuverenitásnak is, vagy más megfogalmazásban 
szolidaritásnak, lényege, hogy rendelkezzen egy olyan jogosítvánnyal a jogalkotó, 
amitől az általa alkotott jog normatív lesz. Napjainkban ezt hívjuk a materiális jog-
államiság követelményének, és ez fejezi ki a jogrend szingularitását, egyediségét. 
Utóbbi (azaz a természetjogi) álláspont esetében a legalitás kerül előtérbe. Ez az 
irányzat azt hangsúlyozza, hogy a fennálló hatalom alapvető magatartásszabályok 
betartása mentén tudja saját magát fenntartani, azaz hatalma korlátjaként el kell 



A JOGALKOTÁSSAL OKOZOTT KÁR BEMUTATÁSA, KÉT HAZAI PRECEDENS SEGÍTSÉGÉVEL  313

ismernie bizonyos jogi normákat, mint például az individuumok egyenlő méltó-
sághoz való jogát. Ezt tartjuk a formai jogállamiság követelményének és ez fejezi ki 
a jogrend univerzalitását.1

materiális jogállamiság formai jogállamiság
legitimitás legalitás
a jogalkotót megválasztják a választópolgárok az AB megsemmisítheti a jogszabályokat
a jogalkotó visszaél a hatalmával a norma megsemmisítésén kívül nincs más szankció

1. ábra. Materiális és formai jogállamiság

Hogyha levetítjük a fenti elméleti meghatározásokat a jelen alkotmányjogi vi-
szonyaira, akkor a következőt láthatjuk. A  jogalkotót (nagyon leegyszerűsítve) a 
népszuverenitás révén megválasztják a választópolgárok. Nincs olyan jogalkotó 
szerv Magyarországon, melynek legitimitása ne lenne visszavezethető a választók 
akaratára. A másik oldalon a formai jogállamiság védelmének őrzőjeként ott áll az 
Alkotmánybíróság (a továbbiakban: „AB”), mely az egyéni jogok védelme érdeké-
ben megsemmisítheti az alkotmányos értékekbe ütköző normát. Idáig egy egyen-
súlyi állapotról beszélhetünk. Azonban, hogyha a jogalkotó visszaél a hatalmával, 
kisajátítás helyett egy törvényben mondja ki, hogy a mai naptól elveszi az ingatla-
nunkat, akkor ugyan megsemmisítheti azt a normát, de senki nem fog kompenzálni 
minket azért a kárért, ami lakásunk ideiglenes elvesztésével járt, inkább „örüljünk 
neki, hogy ennyivel megúsztuk”. Ezzel a példával azt kívántam szimbolizálni, hogy 
mennyire súlytalan a jogalkotó számára, ha hibát vagy visszaélést követ el hatalma 
gyakorlása során, és ezzel megborul az egyensúly a jogállamiság materiális és formai 
elemei között.

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK

Mindenekelőtt azt érdemes kiemelni, hogy a klasszikus három hatalmi ág közül a 
végrehajtó és a bírói hatalom köreiben okozott kárért kártérítést lehet követelni jogi 
úton, viszont a törvényhozás (bővebben a jogalkotás) valamiért ebből kimaradt. 
A jogalkotói kárfelelősség megállapításának legnagyobb gátja az állam immunitása, 
azaz hogy az állami szuverenitás védelme érdekében nem dolgoztak ki törvényes 
utat az igény érvényesítésére. A megoldásra két megközelítés alakult ki: a fiscus el-
mélet és a funkcionális immunitás tana. Előbbi szerint az állam bizonyos részeinek 
(pl.: kincstár) tevékenysége miatt csak az az adott rész vonható felelősségre, de a töb-
bi rész nem. Az utóbbi elmélet szerint irreleváns, hogy az állam mely része okozta a 

1  Patyi–Varga 2013, 27–29. o.
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kárt, és ehelyett annak van döntő jelentősége, hogy a kár milyen tevékenységnek lett 
a következménye. Ha a tevékenység közjogi jellegű „aktus” volt (iure imperii), akkor 
nem vonható felelősségre az állam, azonban ha kereskedelmi jellegű „ügylet” volt a 
cselekvés (iure gestionis), akkor az államon számon lehet kérni a keletkezett kárt.2

VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ PTK. VONATKOZÁSÁBAN

Az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „régi Ptk.”) nem határozta meg külön 
tényállás formájában a közhatalommal okozott kárfelelősség fejezetén belül a jogal-
kotással okozott kár tartalmát, és a bírói gyakorlat is elhatárolódott attól, hogy más 
felelősségi alakzat kiterjesztő értelmezésével lehetővé tegye.3 Ugyan az új Ptk. sem 
határozza meg külön felelősségi alakzatként a jogalkotó kárfelelősségét, viszont a 
miniszteri indokolás a LXXI. Fejezet 2. bekezdésében a következőképp rendelkezik 
a kérdésről: „A törvény nem szabályozza külön a jogalkotással okozott kárért való 
felelősséget, mivel az így okozott károkért a jogalkotó az általános felelősségi alakzat 
alapján felelős.”4 Így a bíróságok figyelmét felhívta arra, hogy a jogalkotó kárfelelős-
sége az új Ptk. 6:518. § alapján megállapítható.

1/2014-ES POLGÁRI ELVI DÖNTÉS

A felperest a Magyar Energetikai Hivatal (a továbbiakban: „MEH”) élére a Magyar 
Köztársaság miniszterelnöke 2002. február 1-i hatállyal 6 évi időtartamra nevezte 
ki. A gázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: „GET”) 85. § (10) 
bekezdésének 2003. augusztus 1-jétől hatályos szövege azonban kimondta, hogy e 
rendelkezés hatálybalépését követő 90. napon a Hivatal elnökének és elnökhelyette-
sének megbízatása megszűnik. Így a MEH elnökének határozott időtartamú vezetői 
megbízatása 2003. október 30-án, kinevezési időtartamának lejárta előtt ért véget.5

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: „AB”) megállapította, hogy a GET 85. § 
(10) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette. Indokolásában ki-
tért az AB korábbi határozataira, és a következő konzekvenciát vonta le a normatív 
köntösbe bújtatott egyedi döntések kapcsán. Egyrészt, az AB nem foglalkozik olyan 
egyedi döntésekkel, amelyek akár formai, akár tartalmi értelemben nem minősít-
hetők sem jogszabálynak, sem az állami irányítás egyéb jogi eszközének. Másrészt, 
a 7/2004. (III. 24.) határozatra hivatkozva elismeri, a hazai törvényalkotási gyakor-

2  Nagy 2013, 14. o.
3  Lásd például PK. 42. számú állásfoglalás és BH. 1998/34.
4  2013. évi V. törvény miniszteri indokolás LXXI. fejezet 2. bekezdés.
5  1/2014. számú polgári elvi döntés.
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latban létezik egy olyan gyakorlat, hogy teljességgel normatív tartalom nélküli tör-
vényt fogadnak el, amikor valamely esemény vagy személy jelentőségének állítanak 
emléket.6 Az ilyen ügyekkel kapcsolatban a következőképpen foglal állást a határo-
zat: „Esetleges alkotmányossági vizsgálat esetén ebben a körben is – feltehetően – az 
indítvány visszautasításának volna helye.”7 Itt véleményem szerint inkább arról van 
szó, hogy ezeknél a szimbolikus jellegű normatív rendelkezéseknél érdeksérelem 
vagy alkotmányos jog megsértése hiányában indokolatlan a fellépés, azaz a norma 
megsemmisítésének kezdeményezése. Harmadrészt, beszélhetünk olyan normatív-
nak álcázott egyedi határozatokról, melyek esetében egyértelműen megállapítható a 
jogalkotás visszaélésszerű alkalmazása. A határozat itt a 45/1997. (IX. 19.) AB ha-
tározatra hivatkozik vissza, a köztudatban elhíresült nevén a „csepeli szabadkikötő 
ügyére”.8 Ezeken az ügytípusokon belül külön ki kell emelnünk azokat az eseteket, 
melyek valamilyen államszervezeti átalakítás tárgyát képezik (akárcsak az általunk 
elemzett precedens).9 Ha tág értelemben vesszük, akkor a politikai zsákmányelv, 
ha szűkebb értelemben nézzük, akkor pedig a politikai patronázs problémájával 
foglalkozunk. Ameddig a politikai zsákmányelv minden megragadható hatalomra, 
azaz az államszervezet egészére,10 addig a politikai patronázs csak a bürokráciára 
vonatkozik.11 A közigazgatás vonatkozásában figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
a Kormány túlzott szervezetalakítási szabadsága és az indokolatlan mennyiségű ga-
ranciális fék beépítése egyaránt veszélyes. Az előbbinél a jogállamiság keretei, az 
utóbbinál a hatékonyság a tét. Hiszen ha a végrehajtó hatalmi ág semmilyen kor-
látok közé nincs szorítva, azzal sérül a hatalommegosztás, valamint a fékek és el-
lensúlyok elve. Hogyha pedig nem biztosítunk kellő szervezetalkotási szabadságot 
a Kormány részére, akkor hogyan várjuk el részéről a gyors és hatékony reagálást 
a felmerülő (különösképp az előre nem látható) problémákra? Az Alkotmánybí-
róság egy korábbi döntésében elismeri a Kormány szervezetalakítási szabadságát 
a közigazgatáson belül, és nem minősítette alkotmányellenesnek a megbízatás át-
szervezés általi megszüntetését.12 Azonban, jelen esetünkben kimondta az AB az 

6  Például: 
• 1996. évi LVI. törvény Nagy Imre mártírhalált halt magyar miniszterelnök és mártírtársai 

emlékének törvénybe iktatásáról,
• 2001. évi LXIII. törvény a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök 

Emlékünnepéről,
• 2000. évi I. törvény Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról.
7  5/2007. (II. 27.) AB határozat, Indokolás III. pont.
8  Ebben az ügyben (többek között) a Csepeli Nemzeti Szabadkikötőt kisajátítás helyett egy 

törvény megalkotásával helyezték állami tulajdonba.
9  5/2007. (II. 27.) AB határozat.
10  Csörgits 2011, 129. o.
11  Smuk 2010, 4–5. o.
12  7/2004. (III. 24.) AB határozat.



316 TANULMÁNYOK • ALKOTMÁNYJOG

alkotmányellenességet.13 Ezáltal, azt a logikát sugallva, hogy a MEH elnökének 6 
évi időtartamra történő kinevezése egy garanciális biztosíték, hiszen országgyűlési 
cikluson átívelő a megbízatási ideje és ennek kijátszása nem valósulhat meg a szer-
vezetalkotási szabadság alapján. Továbbá, azt a tényt sem hanyagolhatjuk el, hogy a 
jogszerű felmentést kizárólag a miniszterelnök közölhette volna a törvényben meg-
határozott (szubjektív és objektív) okok alapján, mellyel szemben a MEH egykori 
elnökét jogorvoslati jog illette volna meg, így a MEH elnökét a jogorvoslathoz való 
jogának gyakorlásától is megfosztotta a GET 85. § (10) bekezdése.

A későbbiekben, a fentiek kapcsán a székéből alkotmányellenesen eltávolított el-
nök polgári jogi bírósághoz fordult, állami vezetői megbízatása és köztisztviselői 
jogviszonya jogellenes megszüntetésére támasztott vagyoni és nem vagyoni kárai-
nak követelése végett. Egyrészt arra hivatkozott, hogy az alperes megsértette a „régi 
Ptk.” alapján a személyhez fűződő jogait, név szerint: az emberi méltósághoz,14 a 
becsülethez15 és a jóhírnévhez való jogát.16 A jogsértések tényét pedig azzal indokol-
ta, hogy az eltávolítása negatív értékítéletet közvetített azok számára, akik értesültek 
az ügyről. Hiszen nem elég, hogy a pozícióra való alkalmatlanságát, méltatlanságát 
sugallta hivatali viszonyának idő előtti megszüntetése, hanem a pozitív megítélés alá 
eső nemzetközi tevékenységét is megtörte, és hazai és nemzetközi szakmai kapcso-
latait is szétzilálta. Érvelésében a felperes a régi Ptk. 339. § (1) bekezdésére17 hivatko-
zott, és állítása szerint a kárát az Országgyűlés okozta, ami a Magyar Állam nevében 
jár el az Alkotmány alapján (közjogi megbízottként), tehát alperesként a Magyar 
Államot nevezte meg. A Ptk. 28. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam jogi sze-
mélyként jár el a vagyoni jogviszonyok vonatkozásában18 és ugyanezen szakasz (2) 
bekezdése alapján kártérítési kötelezettség terheli.19

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Védekezését arra az állás-
pontra építette, hogy az állam a jogalkotó tevékenységéért nem perelhető.20 Továb-
bá azzal érvelt az alperes, hogy egyrészt a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 
(a továbbiakban: „Jat.”) 1. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam nem jogalkotó 
szerv, másrészt az állam kizárólag vagyoni jogi jogviszonyokban bír jogi személyi-

13  5/2007. (II. 27.) AB határozat.
14  Régi Ptk. 76. §.
15  Régi Ptk. 76. §.
16  Régi Ptk. 78. §.
17  „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.”
18  „Az állam – mint a vagyoni jogviszonyok alanya – jogi személy. Az államot a polgári jog-

viszonyokban – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter képviseli.”

19  „A  kártérítési, megtérítési és kártalanítási kötelezettség, valamint a jóhiszemű személyek 
irányában vállalt szerződéses kötelezettség az államot költségvetési fedezet hiányában vagy az e 
célra biztosított költségvetési fedezetet meghaladó mértékben is terheli.”

20  Az alperes a régi Ptk.: 1. § (1) bekezdésére, 28. § (1) bekezdésére és 349. §-ára hivatkozott.
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séggel. Továbbá hivatkozik a 31/1991. (VI. 5.) AB határozatra, melyben a taláros 
testület a következőket mondta ki: „az alkotmányellenes jogszabály megsemmisíté-
se az annak alapján létrejött és befejezett, továbbá a már meg nem támadható jog-
viszonyokat, s a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket nem érinti.”21 Így az 
a tény, hogy az AB 5/2007. (II. 27.) AB határozatában megsemmisítette a GET 85. § 
(10) bekezdését, nem jelenti azt, hogy polgári jogi kötelem jött volna létre a felperes 
és az állam között. Az alperes mindezen túl megemlíti, hogy a felperes munkavi-
szonya nem a GET alapján szűnt meg, hanem létszámleépítés miatt felmentéssel 
szűnt meg. Tehát, itt alapjában véve egy munkajogi vitáról lenne szó, hiszen a veze-
tői jogviszony megszűnése után a felperest a MEH köteles lett volna képzettségének 
megfelelően egy másik munkakörbe helyezni, tehát nem a jogalkotóval szemben 
kéne követelnie a kártérítést, hanem az egyedi munkáltatói aktussal szemben kellett 
volna kimerítenie a jogorvoslati jogot.

A bírósági döntések ezen ügy kapcsán a felperes vagyoni és nem vagyoni kár-
okozásra alapított igényeit vizsgálták. Előbbi kapcsán, a bizonyítási eljárások során 
a károkozóval szemben a következő kérdésekre keresték a válaszokat: ki a károkozó, 
jogellenes volt-e a károkozás, felróható volt-e a károkozás, volt-e okozati összefüggés a 
kár bekövetkezése és az alperes jogellenes magatartása között? A károsulttal szemben 
a kárszerzés tilalmára fektettek hangsúlyt a bíróságok az eljárások lefolytatásakor. 
Utóbbi, azaz a nem vagyoni kártérítés vonatkozásában a bíróság a személyiségi jog-
sértés kérdését vizsgálta.

vagyoni károkozóval szemben vizsgálandó Ki a károkozó?
jogellenes
felróható
okozati összefüggés

károsulttal szemben vizsgálandó káronszerzés tilalma
nem vagyoni személyiségi jogsértés

2. ábra. A bíróságok által vizsgált kulcspontok az ügyben

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, azonban a fellebbezési kérelem folytán a 
Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte ezt a döntést. Az Ítélőtábla helyesnek tar-
totta az alperes magatartásának jogellenességét, azonban az okozati összefüggést az 
alperes jogellenes magatartása és a felperes bekövetkezett kára között nem vizsgálta 
meg oly mértékben, hogy állást lehessen foglalni a kérdésről. Az új eljárás lefolyta-
tása során a Fővárosi Ítélőtábla a következő utasításokat adta a vagyoni károkozás 
vizsgálatával kapcsolatban: 1. az okozati függés feltárása; 2. a kár bekövetkeztének 
feltárása és 3. figyelemmel kell lenni a káronszerzés tilalmára. A nem vagyoni káro-

21  31/1991. (VI. 5.) AB határozat.
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kozással kapcsolatban pedig annak a kérdésnek a kiderítésére adott utasítást, hogy 
4. a személyiségi jog megsértése elkövethető-e az alperes jogellenes magatartásával 
(vagyis látszólag jogalkotói típusú magatartással).

Az ügy újfent az elsőfokú bíróság elé került. A felperes többek között kifejtette, 
hogy mivel a bevezetett törvény miatt több hónapig teljesen bizonytalan volt a po-
zíciója, ezért abban az időszakban a fokozott megterhelés miatt szívtáji panaszok és 
erőteljes kézremegések kínozták. Ezáltal sérült az egészséghez való joga is, mely a 
nemvagyoni jellegű károkozással kapcsolatos kárigényeit bővítette. Az alperes pedig 
többek között kifejtette, hogy a Legfelsőbb Bíróság már korábban kimondta, hogy 
a bíróság a jogszabályi formában kibocsátott jogalkotói döntés jogszabályi jellegét 
nem vizsgálhatja, és nem is vitathatja. A Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyező 
végezése kapcsán azt is vizsgálni kéne, hogy mikortól vált a jogi norma egyedi ak-
tussá, illetve azt a kérdést is meg kellene válaszolni, hogy konkrétan mitől vált azzá? 
Nem tartja megmagyarázhatónak, hogy egy jogi norma miként lehet egyedi aktus. 
Valamint hivatkozik arra, hogy az állam immunitását a bírói gyakorlat (különösen 
a jogalkotó kárfelelősségével kapcsolatban) eddig folyamatosan elismerte. Végül pe-
dig hangsúlyozza, hogy a felperes nem a jogi norma, hanem egy egyedi aktus miatt 
vesztette el vezetői megbízatását. Az elsőfokú bíróság ítéletében az alperest meg-
határozott pénzösszeg fizetésére kötelezte. Az ítéletben a vagyoni alapú károkozás 
kapcsán külön vizsgálta az okozati összefüggést az alperes jogellenes magatartása, a 
felperes vezető tisztségének megszűnése, illetve a felperes közszolgálati jogviszonyá-
nak megszűnése között. A károsult vonatkozásában külön vizsgálta a káronszerzés 
tilalmát, mivel a felperes közszolgálati jogviszonyának megszűnésével összefüggés-
ben 18 502 367 Ft jövedelemhez jutott. A nem vagyoni alapú károkozás vonatkozá-
sában 2 000 000 Ft-ot ítélt meg a bíróság. 

Az alperes fellebbezett, arra hivatkozva, hogy a Magyar Állam nem végzett állam-
igazgatási tevékenységet, és a Jat. 1.§ (1) alapján a Magyar Állam (mint jogi személy) 
nem jogalkotó szerv. A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a fellebbezési kére-
lem alaptalan. Az elsőfokú bíróság döntésével tehát egyetértett az Ítélőtábla indo-
kolásával azonban nem teljes mértékbe. Az ügyben a Magyar Állam kárfelelősségét 
három kérdés megválaszolásával lehet megállapítani: 

1.  Perelhető-e az állam a GET. AB által megsemmisített 85. § (10) bekezdésével 
okozott kár miatt?

2.  Alkalmazható-e a tényállásra a régi Ptk. 349.§ (1) bekezdése (vagyis az állam-
igazgatási jogkörben okozott kár)?

3.  Fennálnak-e a kártérítési felelősség feltételei a régi Ptk. 349. § és 339. § (1) 
bekezdése alapján?

Az első kérdésre a válasz a következő. A jogellenes kárt az Országgyűlés, diszfunk-
cionális működésével valósította meg. Ahogy, az 5/2007. (II. 27.) AB határozat is 
kimondta: „normatív szabályozási tárgykörben egyedi döntést hoz.” Viszont az Or-



A JOGALKOTÁSSAL OKOZOTT KÁR BEMUTATÁSA, KÉT HAZAI PRECEDENS SEGÍTSÉGÉVEL  319

szággyűlés nem rendelkezik jogi személyiséggel. Ebben az esetben felmerül a kér-
dés, hogy az állam, ha kárt okoz, a felelősségre vonást el tudja-e pusztán azzal ke-
rülni, hogy az adott szervének nem ad jogi személyiséget. A Fővárosi Ítélőtábla és a 
polgári elvi döntés válasza egyértelmű nem. Ha nincs konkrét jogi személy, akkor a 
Magyar Államnak kell vállalnia a felelősséget.

A második kérdéshez, a régi Ptk. 349. §-a, a régi Ptk. miniszteri indoklása és a 
42. számú PK. az irányadó. A 42. számú PK. kimondja, hogy a károkozást ebben a 
tényállásban csak szervező-intézkedő tevékenységgel, illetve annak elmulasztásával 
lehet megvalósítani. Az alperes a következőképp érvelt: az Országgyűlés nem a fent 
említett tevékenységek egyikét végezte, hiszen a szerv rendeltetésénél fogva nem 
szervező-intézkedő, hanem törvényalkotó tevékenységet végez. Azonban a régi Ptk. 
miniszteri indoklása szerint nem a szerv minősége, hanem a konkrét tevékenységé-
nek a jellege a döntő, melyet ha az első kérdésre adott válasszal összevetünk, meg-
alapozott az az állítás, hogy államigazgatási jogkörben okozott kár történt.

A harmadik kérdés lényegében arra irányul, hogy a régi Ptk. 339.§. (1) bekezdése 
alapján fennáll-e a jogellenes károkozás, illetve hogy ki tudja-e menteni magát ez 
alól az alperes? Annak bizonyítása, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben ál-
talában elvárható, meglehetősen visszás lenne azok után, hogy a jogállamiság alap-
vető követelményét szegte meg a normatív köntösbe bújtatott jogalkalmazói döntés 
meghozatalával. Azonban felmerül a kérdés, hogy milyen okozati viszony áll a kö-
vetkező három tény között: 

1.  az alperes jogellenes magatartása (alkotmányellenes norma megalkotása),
2.  a felperes vezető tisztségének megszűnése, illetve 
3.  a felperes közszolgálati jogviszonyának megszűnése között?

A Fővárosi Ítélőtábla szerint, ha vezetői tisztségéből nem távolítják el a felperest, akkor 
eleve nem szűnhetett volna meg létszámleépítés miatt a közszolgálati viszonya, ezért 
megállapítható az összefüggés. Valamint a munkaügyi bíróság nem jelentett volna va-
lódi jogorvoslati lehetőséget a közszolgálati viszony megszűnésével szemben, hiszen a 
jogszabályba öltöztetett egyedi aktus felülvizsgálatára nem lett volna lehetőség.22

Összegezve gondolataimat, pozitívnak tartom, hogy mind a Fővárosi Ítélőtábla, 
mind a Kúria kimondta, hogy a Magyar Állam felel a jogalkotással okozott kárért, 
abban az esetben, ha az Országgyűlés által alkotott törvény okozta a kárt, hiszen 
utóbbinak nincs jogi személyisége, ezáltal perbeli jogképessége sincs. Azonban az 
állami immunitás túlzott védelmét, mely a legvégső ítéleten is érezhető, nem tartom 
pozitívumnak. A polgári elvi döntés még mindig irányadónak tartja az állam immu-
nitását a jogalkotás vonatkozásában, és ebben az esetben is csak azért tett kivételt, 
mert tartalmát tekintve jogalkalmazói aktus, viszont egy jogi norma nem csak ilyen 
módon lehet alkotmányellenes.

22  1/2014. számú polgári elvi döntés.
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FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

Ebben az ügyben a felperes a luxusadó fizetése miatt perelte be a Magyar Államot. 
A  károsult, a 2005. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: „Ltv.”) alapján 2007-ben 
763 660 forintot, 2008-ban 901 510 forintot fizetett Budapesten a Hegyhát utcában 
fekvő ingatlana után. Az Alkotmánybíróság 155/2008. (XII.17.) AB határozatban 
foglalkozott az üggyel.

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az Ltv. alkotmányellenes és azt a határozat 
kihirdetése napjával (azaz ex nunc módon) megsemmisítette. A Ltv. lényege, hogy 
megadóztassa azokat a természetes személyeket, akik olyan „lakóingatlannal” ren-
delkeznek, amely a törvény szerinti „számított érték” szerint 100 000 000 forintot 
eléri.23 A „számított érték” a lakóingatlan alapértéke és a törvény 2. számú mellék-
letében meghatározott „korrekciós együtthatók” szorzata. A korrekciós együtthatók 
közül, néhányat a szemléletesség kedvéért kivettem a törvény mellékletéből.

1.1. A lakóépület, üdülő kora:
– 10 év alatti: 1,15
– 10–30 év közötti: 1,00
– 31–80 év közötti: 0,95
– 80 év fölötti: 0,85

1.2. A lakóépület, üdülő teljes felújítása az adóévet megelőző:
– 10 éven belül történt: 1,15
– 20 éven belül történt: 1,05

1.3. A lakóépület, üdülő falazata, illetve az alkalmazott építési technológia:
– tégla, kő falazatú, illetve monolit betonszerke-
zetű épület:

1,00

– házgyári panelszerkezetű épület, egyéb nem 
hagyományos építőanyagból készült, illetve 
könnyű szerkezetű épület:

0,85

– fa, vályog, vert falú és egyéb hagyományos épí-
tőanyagból épült épület:

0,80

3. ábra. Korrekciós együtthatók a Ltv. melléklete szerint24

Az Alkotmánybíróság határozatában többek között ezekkel indokolta a Ltv. meg-
semmisítését: 

• értékmeghatározás mértékének a szempontjai nincsenek pontosan rögzítve 
(mivel nem adóhatósági határozattal, hanem jogszabállyal történik az érték-
meghatározás, ezért teret ad az önkényes jogalkotói döntéseknek),

23  2005. évi CXXI. törvény a luxusadóról 1. §.
24  2. számú melléklet a 2005. évi CXXI. törvényhez.
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• a jogalkotó csak ténylegesen megszerzett vagyont adóztathat (azaz nemcsak 
az ingatlannak kell léteznie, hanem az adóalapként meghatározott értéknek is 
valódinak és nem vélelmezett értéknek kell lennie), és

• a különbségtételt jogi személy és természetes személy között több beadványo-
zó is sérelmezte, azonban ezt a részt az AB határozat elfogadásának idejére 
már korrigálta az Országgyűlés.

Fontos megjegyezni, hogy az AB a jogszabályt a kihirdetés napjával semmisítette 
meg.

A felperes keresetlevelében 1 497 047 forint kártérítési összeg megfizetésének meg-
ítélését kérte a bíróságtól (eltérő időpontoktól járó késedelmi kamatok megfizeté-
sével). Az okozott kár véleménye szerint azonos a luxusadó mértékével. A felperes 
a felróhatóságot azzal a ténnyel vélte bizonyítottnak látni, hogy az AB kimondta az 
alkotmányellenességet. Válaszul az alperes a kereset elutasítását kérte, a felróhatóság 
hiányára és arra a tényre hivatkozva, hogy az AB nem visszamenőleges hatállyal 
(azaz ex tunc módon) semmisítette meg a törvényt. Az elsőfokú bíróság a régi Ptk. 
339. § és 349. § szakaszait vizsgálta eljárása során. Előbbi a jogellenes károkozás 
tilalmáról, utóbbi az államigazgatási jogkörben okozott károkozásról rendelkezik. 
A bíróság szerint az államigazgatási jogkörben okozott kár azért nem állapítható 
meg, mert a polgári jogi kárfelelősség általános szabályaiból, illetve a polgári jognak 
a jogrendszerben való elhelyezkedéséből az következik, hogy a jogalkotó az okozott 
károkért polgári jogi felelősséggel nem tartozik, tehát a bíróság elismerte az állam 
immunitását. Ebben a cselekedetében nem számított úttörő jellegűnek a bíróság vé-
lekedése, hiszen már a BH. 1998. 334. megállapította, hogy „…a jogszabály hatály-
balépésével esetleg bekövetkezett károsodás nem keletkeztet a jogalkotó és a károsult 
között kötelmi jogviszonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában a sérel-
mek jóvátételére (a jogalanyok kárpótlására) a polgári jogi kárfelelősségnek a Ptk. 339. 
§-ának (1) bekezdésében foglalt szabályai sem alkalmazhatók”.25 Valamint felhívja a 
figyelmet a bíróság az ítéletében arra, hogy a károkozás általános tilalma alól lehet 
mentesülni akkor, ha jogszabály megengedi a károkozást. Ebben az esetben, mivel 
az adót a jogszabály alapján szedték be, ezért nem volt jogellenes a jogalkalmazói 
tevékenység, annak ellenére sem, hogy a taláros testület a jogi normát megsemmi-
sítette, mivel a bíróság szerint a jogszabály alkotmányellenességét kizárólag az AB 
állapíthatja meg.

A felperes fellebbezett, azonban a másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokon 
hozott ítéletet. A másodfok a PK. 42. számú állásfoglalásra és a 5/2007. (II.27.) AB 
határozatra támaszkodott. Előbbi a következőképp fogalmaz: „államigazgatási jog-
körben okozott kárnak csak az államigazgatási jellegű, tehát a közhatalom gyakorlása 

25  BH. 1998. 334.
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során kifejtett szervező-intézkedő tevékenységgel, illetőleg ennek elmulasztásával oko-
zott kárt lehet tekinteni.”26 A jogalkotás ezért a bíróság szerint nem minősül közha-
talmi jogkörben gyakorolt szervező-intézkedő tevékenységnek, így nem eshet a régi 
Ptk. 349. § (azaz az államigazgatási jogkörben okozott kár) hatálya alá. A másod-
fokú bíróság is elismeri az állami immunitást a jogalkotás területén, még abban az 
esetben is, ha az AB ex tunc semmisíti meg a normát. Kivételként a diszfunkcionális 
jogalkotást határozza meg (az 5/2007-es AB-határozatra való tekintettel), hiszen ak-
kor a jogalkotó egy egyedi döntést hoz normatív formában.

A  felperes felülvizsgálati kérelme a keresetének helyt adó ítélet meghozatalára 
irányult, ugyanis véleménye szerint a jogerős ítélet ellentétes a régi Ptk. 339. §-ával 
(azaz a jogellenes károkozás tilalmával). Indoklásában kifejti, hogy a másodfokú 
bíróság sem állapította meg a jogellenesség vagy a felróhatóság kizártságát (hanem 
pusztán arra hivatkozott, hogy ezek megállapítása a közjog területére tartozik), tehát 
álláspontjának azon szegmensét, miszerint az általános károkozás minden feltétele 
fennáll, nem döntötte meg egyik ítélet sem. Véleménye szerint az Alaptörvény B) 
cikkébe27 ütközne, ha a magánjogi jogviszonyokban okozott kárért való felelősségre 
kizárólag a közjogi szabályok vonatkoznának. Mivel mindkét bíróság hivatkozott az 
állami immunitásra (a jogalkotás területén), ezért a felperes beadványában felhívja 
a figyelmet az állami immunitás közjogi korlátaira. Hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
megsértésével okozott kárfelelősség alól nem bújhat ki a jogalkotó sem. Valamint 
az Alaptörvény megsértésével okozott kár kapcsán megjegyzi, hogy az Alaptörvény 
nem ad felhatalmazást saját maga megsértésére (magánjogi szinten sem). Hivatko-
zik még az 1984. szeptember 18-án elfogadott Európa tanácsi ajánlásra és az abban 
foglalt elvekre, melyek az állam immunitásának mértékét hivatottak csökkenteni 
(habár az ajánlás nem kötelező erejű). Az elvek alapján az állam objektív felelőssége 
is megállapítható lehetne, mert a jogalkotó maga által létrehozott produktuma hatá-
lyosulásából keletkezett a felperes kára. A felperes még kifejti, hogy véleménye sze-
rint nincs jelentősége annak, hogy az AB ex tunc vagy ex nunc semmisítette-e meg a 
normát, mert a károkozás annak elfogadásával, illetve az adó megfizetésével valósult 
meg. Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását 
kérte, arra hivatkozva, hogy a luxusadó megfizetése idején nem volt még hatályban 
az új Alaptörvény, illetve hogy az adójogi szabályozás közjogi jellegű tevékenység, 
így tehát közjogi jogviszonyt hoz létre.

A Kúria döntése megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem nem alapos, tehát 
a jogerős ítélet nem jogszabálysértő. A Kúria is az állami immunitásra hivatkozik, 

26  PK. 42. számú állásfoglalás.
27  (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság.
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.
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ami szerinte kizárja, hogy a jogellenes károkozás általános tilalma (régi Ptk.: 339. 
§) alapján megállapítható legyen a felelősség. Mindezt teszi annak ellenére, hogy az 
1/2014-es polgári elvi döntésre hivatkozva kijelenti, hogy az állami immunitás nem 
korlátlan mértékű. A 155/2008. (XII. 17.) AB határozatban a taláros testület nem ex 
tunc, azaz visszamenőleges hatállyal semmisítette meg a Ltv.-t, ezért a Kúria állás-
pontja szerint: „jogszabály megsemmisítése nem érinti a határozat közzététele előtt 
létrejött jogviszonyokat, s a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.”28 Tehát 
ebben az ügyben kijelenthető, hogy az állam nyert.29

Véleményem szerint, ami az ügyben pozitívumként értékelhető, hogy legalább 
a felperes eljutott arra a következtetésre, hogy a károkozás megállapításánál nem 
az a mérvadó, hogy az AB visszamenőlegesen (azaz ex tunc) semmisítette-e meg a 
normát, vagy sem. Az alkotmányellenesség és a jogi norma megsemmisítése között 
ugyan van okozati kapcsolat, de nem szinonimája egyik a másiknak. Erre egy szem-
léletes példa a 28/1992. (IV. 30.) AB-határozat. 

A konkrét ügyben30 a felperes 1991. február 6-án bejelentette egy darab személy-
gépkocsi behozatalát a Soproni Vámhivatalnál, majd három munkanappal később 
bemutatta a Győri Vámhivatalnál. Itt az árut vámkezelték, a vámot és a díjtételeket 
megállapították. A Győri Vámhivatal 1991. március 27-én a fizetendő összeg módo-
sításával, a felperest további 86 500 Ft befizetésére hívta fel. A hivatal azzal indokol-
ta mindezt, hogy a vámkezelés időpontjában már hatályban volt a 2/1991. (II. 11.) 
NGKM-PM rendelet, mely módosította a vámtarifákat és a díjakat. Jelen esetben 
a probléma tehát az volt, hogy amikor már három munkanapja az ország terüle-
tén volt az áru, akkor február 11-én a jogalkalmazónak (a felperesnek) egy ex nunc 
hatályú rendelet alapján további 86 500 Ft-ot kellett volna befizetnie. Továbbá az a 
tény, hogy a Győri Vámhivatal egy hónap eltelte után (azaz március 27-én) kötelez-
te az előbb említett összeg megfizetésére, azt támasztja alá, hogy még a hivatal sem 
tudott felkészülni időben a változtatásra. Így nem véletlen, hogy az AB kimondta, 
hogy a jogszabály a konkrét peres ügyben nem alkalmazható. Viszont a jogszabályt 
nem semmisítették meg. Hogy ez minek köszönhető? Szerintem annak, hogy a kellő 
felkészülési idő követelményének elmulasztásakor indokolatlan a jogszabály meg-
semmisítése, azonban ettől még az alkotmányellenesség fennáll.31

A  felülvizsgálati kérelem elutasításával kapcsolatban, negatívumként értékelem 
a bírói fórumok merevségét az állami immunitás elismerése tekintetében. A  jog-
alkotó felelőtlensége a magyar jogban explicit módon nincs sehol leírva, egyedül a 
bírói gyakorlat mondja ki időről időre, úgy téve, mintha ezt egy konkrét jogi norma 
utasításának megfelelve tenné, de a valóság az, hogy nincs ilyen jogi norma, ami 

28  Pfv.III.21.396/2015/6. szám.
29  A döntés forrása: Pfv.III.21.396/2015/6. szám.
30  P.21.128/1991/5. sz. ügy.
31  28/1992. (IV. 30.) AB határozat.
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a jogellenes károkozás vélelmezése miatt fontos.32 Egy jogállam működésébe ilyen 
megoldások meggyőződésem szerint azért nem férnek bele, mert a különbségtétel 
(a többi hatalmi ág és a jogalkotás között) indokolatlan. Minden kritikám ellenére 
azt, hogy az ítéletben megjelent a hivatkozás az 1/2014-es polgári elvi döntésre és 
arra, hogy az immmunitás nem korlátlan mértékű, üdvözítendőnek tartom.

MEGOLDÁS: AB VAGY POLGÁRI BÍRÓSÁG?

Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy egy Alaptörvény-ellenes norma által 
okozott kár esetén kinek kéne megállapítania a jogszabály jogellenességét, illetve a 
kártérítés mértékét? Két alternatíva tűnik járható útnak, a kérdés az, hogy melyik a 
járhatóbb? Az első megoldás, ha az Emberi Jogok Európai Bíróságának mintájára az 
Alkotmánybíróság állapítja meg a norma Alaptörvény-ellenességét, és határoz arról, 
hogy jogosult-e a „panaszos” kompenzációra, és ha igen, akkor milyen mértékűre. 
Ez a modell működik Szlovákiában is. Illetve a másik megoldás, hogy az Alkot-
mánybíróság kimondja a jogszabály Alaptörvény-ellenességét, viszont a kártérítésre 
való jogosultságot egy polgári jogi bíróság vizsgálja. A  fent említett precedensek 
alapján a magyar jog jelenleg ebbe az irányba halad.

A szlovák alkotmány lehetőséget biztosít természetes és jogi személyek számára 
egyaránt alkotmányjogi panasz benyújtására. A panasznak többek között tartalmaz-
nia kell, hogy milyen alapvető joga vagy szabadsága sérült a panaszosnak, mi volt az 
az aktus, ami megsértette alapvető jogát vagy szabadságát, hogy kivel szemben adja 
be a panaszt, illetve hogy van-e valamilyen kárigénye vele szemben.33 A szlovák Al-
kotmánybíróságnak a panasz elbírálásakor jogában áll észszerű kárpótlást megítélni 
a panaszos számára, amennyiben alapvető jogát vagy szabadságát megsértették, me-
lyet a panaszban megjelölt szerv köteles a határozat hatálybalépésétől számított két 
hónapon belül megfizetni a panaszosnak.34

Összehasonlítva a szlovák modellt azzal az alternatívával, amikor a károkozásért 
való felelősséget a polgári jogi bíróság állapítja meg a következők konzekvenciá-
kat vonhatjuk le. A szlovák rendszerben pusztán alkotmányjogi panasz esetén van 
lehetőség a kár kompenzálásának kérésére, ha viszont polgári jogi bíróság jár el, 
akkor lehetőség van utólagos normakontroll esetén is erre. Itt külön kiemelném, 
az alapvető jogok biztosa által indítványozott utólagos normakontrollt, amely jog-
rendszerünkben az actio popularis „utódja”. Véleményem szerint, ha az ilyen nor-

32  A Ptk. szerint nem azt kell bizonyítani, hogy a károkozás jogellenes volt, hanem feltételezi a 
jogellenességet, és annak ellenkezőjét kell tehát bizonyítani.

33  Szlovákia Alkotmánya 50. §.
34  Szlovákia Alkotmánya 56. § és https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-

176-sk-maximizeMS-hu.do?member=1 (2016. 12. 01.).
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makontroll eljárás során kimondott Alaptörvény-ellenesség után nem, de az alkot-
mányjogi panaszoknál lehetővé tennénk a vagyoni kompenzálást komoly repedés 
keletkezne a jogállamiság falán. Továbbá azt se felejtsük el, hogy amennyiben az 
Alkotmánybíróság határoz meg egy összeget (szlovák modell), akkor az ellen jogor-
voslati lehetőség nincs, valamint az állam és a károsult személy közötti mediációra 
sincs lehetőség. Ezzel szemben egy bírói eljárás során mindkét út nyitva áll a felek 
tisztességes eljáráshoz való jogának és a megegyezés elősegítésének védelme érde-
kében. A szlovák rendszerben pusztán egy szerv kezében van a döntés, míg a másik 
modellben szükségszerűen több szerv működik közre a jogellenes károkozás tényé-
nek megállapításától a kártérítés mértékének megállapításáig.35 Végső soron pedig 
az Alkotmánybíróság által meghatározott kárpótlás meghatározása során feltehető-
leg nem(csak) a klasszikus polgári jogi kárfelelősség szabályait mérlegelik, hanem 
az alapvető jog vagy szabadság megsértése kapcsán alkotmányjogi szempontokat 
is. Az észszerű kárpótlás követelménye azonban mindenképp a szlovák modell elő-
nyére írható, hiszen a speciális gyakorlat felállításával elejét vehetik annak, hogy 
„biznisz módjára” követeljenek az államtól irreális összegeket a „panaszosok”, ezzel 
újraszabva a költségvetést, és fenntarthatatlanná téve a jogállamiságot. A „bírósági 
modell” esetében komoly problémát jelenthet (hazai jogunkra levetítve) például a 
nemvagyoni kár esetköre. A sérelemdíj esetén ugyanis csak a jogsértés tényét kell 
bizonyítani, és mivel nem követelmény a károkozás tényének bizonyítása, a felpe-
res akkora összeget követelhet, amekkorát akarhat. Ha szabad utat kap a magyar 
jogrendszerben a jogalkotó kárfelelősségének a megállapítása (polgári jogi bíróság 
által), akkor komoly problémákhoz vezethet, ha nem alakul ki a sérelemdíj vonat-
kozásában egy határozott és egységes bírói álláspont.

„szlovák modell” „bírósági modell”
csak panasznál panasz és utólagos normakontroll (ombudsman)
0 jogorvoslat és mediációs elem mindkettőre van lehetőség
1 szerv dönt szükségszerűen több szerv dönt
nem pusztán polgári jogi szempontok figyelem-
bevétele

polgári jogi szempontok alapján.

4. ábra. A két modell összehasonlítása

35  Itt elsősorban arra gondolok, hogy amint az 1/2014-es polgári elvi döntés kapcsán láthat-
tuk, az AB állapította meg az alkotmányellenességet/alaptörvény-ellenességet, azonban a polgári 
bíróság döntötte el, hogy mekkora összegű kártérítés kell fizetnie az államnak. Ha a Kúria Ön-
kormányzati Tanácsa megállapítja az önkormányzati rendelet törvényellenességét, véleményem 
szerint ugyanúgy alapjául szolgálhat egy kártérítési igény érvényesítésének a bíróság előtt.
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ÖSSZEGZÉS

Végső soron megállapíthatjuk, hogy a bírói gyakorlat egyrészről nyitottabbá vált a 
jogalkotó kárfelelősségének elismerése irányába, azonban a „diszfunkcionális jog-
alkotás” esetkörét leszámítva még mindig elismeri az állam immunitását. Ha a té-
makör mögött megfeszülő társadalmi érdekeket vesszük szemügyre, akkor arra a 
megállapításra jutunk, hogy a mérleg két serpenyőjében szinte egyformán súlyos 
érvek vannak. Hiszen a rendszerváltás óta többször is tapasztalhattuk, hogy a jogal-
kotó (legyen akár az Országgyűlés vagy önkormányzat) hatalmát visszaélésszerűen 
használja, vagy olyan súlyos hibákkal születnek meg jogszabályok, hogy már a ha-
tálybalépésük előtt átesnek egy sor módosításon. Láthatjuk, hogy mindkét esetkör 
súlyosan veszélyezteti a jogállamiság kereteit. A másik oldalon viszont ott áll annak 
a kockázata, hogy ha megállapítjuk azt, hogy nincs állami immunitás ezen a terüle-
ten, akkor perek sokasága indul el, melyek révén a bíróságok olyan kártérítési össze-
geket fognak megítélni a felperesek javára, melyek ellehetetlenítik a költségvetést. 
Nem szabad elfelejtenünk ugyanis, hogy ha bepereljük az államot, és megnyerjük a 
pert, akkor végső soron a saját magunk által befizetett adót kapjuk vissza. Ebben a 
kérdéskörben meggyőződésem, hogy fenntartható jogállamiságot kell kiépítenünk, 
ami egyaránt magában foglalja azt is, hogy nem teszünk kivételt egyes hatalmi ágak-
kal, pusztán praktikussági okokra hivatkozva, és azt is, hogy az állami kárfelelősség 
megállapítása során olyan garanciális biztosítékokat is meghatározunk, melyek a 
józan ész határain belül tartják a kártérítés gyanánt megítélt összegeket. Ilyen bizto-
sítékok lehetnek például a mediációs elemek beépítése, melyek az állam és polgára 
közötti megegyezést lennének hivatottak szorgalmazni, vagy annak meghatározása, 
hogy a jogellenesség megállapítása az Alkotmánybíróság vagy a Kúria Önkormány-
zati Tanácsának döntésével valósuljon meg, ezáltal megosztani a kérdésben a hatal-
mat a polgári bíróságok és az előbb említett szervek között.
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SMUK PÉTER

KÖZÉRDEK VS. KÖZÉRDEK

A vélemény- és információszabadság közérdekre alapozott  
igazolása és korlátozása

A  véleménynyilvánítás szabadsága és a közérdekű adatok megismerésének joga 
olyan alapjogok, amelyek igazolásának egyik fő iránya a politikai közösség és annak 
tagjainak a közügyekkel kapcsolatos demokratikus szabadsága, az állam működésé-
nek demokratikus kontrollja. Ez az igazolás számunkra annyiban sajátos, amennyi-
ben nem elsősorban a személyiség önmegvalósítását és autonómiáját hangsúlyozza, 
hanem az egyéneknek a demokratikusan és alkotmányosan működő kormányzat 
keretei közötti életét, ezen demokratikus és alkotmányos keretek fenntartásához 
való hozzájárulásukat. Tanulmányunk vizsgálódási köre a közéleti szereplők bírál-
hatóságának, valamint az információszabadságnak a szabályaira, azok közérdekre 
alapozott igazolására és ugyanezen közérdekre alapozott korlátozására terjed ki. 
A  vizsgálódásunk során kevésbé a törvényi szabályok alkotmányosságának meg-
alapozását, inkább a bírósági és alkotmánybírósági esetekben felmerült igazolási 
szempontokat tekintjük át, miként érvényesül a közérdekre hivatkozás egy olyan 
helyzetben, amikor az alapjog érvényesülésének és korlátozásának egyaránt egy ke-
vésbé egzakt, a jogalkalmazó és jogalkotó által egyaránt pontosításra szoruló szem-
pont szolgálhat alapul. Előfeltevésünk, hogy ebben az értelmezési szituációban az 
alapjogok korlátozásának közérdekű célja vagy szükségessége a közérdek fogalmán 
belüli tisztázást s talán hierarchiaképzést igényel. A tanulmány előbb bemutatja az 
érintett alapjogok közérdekűségi igazolását – annak alkotmánybírósági érveivel –, 
majd egy-egy konkrét eset kapcsán értékeli ezen igazolás értékállóságát a korlátozás 
érdekében felhozható közérdekűségi érvekkel szemben.
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1. A KÖZÖS NEVEZŐ – A DEMOKRATIKUS ELJÁRÁSOK  
ÉS A KÖZÉLETI VITÁK TÁMOGATÁSA

Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítás szabadságát a plurális, demokratikus 
társadalom alapértékének tekinti, és ezt a már a kilencvenes évek elejétől formá-
lódó esetjogában visszatérően megerősíti. A  véleménynyilvánítás szabadságának 
„anyajog” szerepet fogalmaz meg, mert ez forrása a „kommunikációs” alapjogok-
nak, amelyek lényegét az AB a demokrácia minőségére nézve fogalmazza meg: „Ez a 
jogegyüttes teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét a társadalmi és politikai 
folyamatokban. Történelmi tapasztalat, hogy mindannyiszor, amikor a vélemény-
nyilvánítás szabadságát korlátozták, sérelmet szenvedett a társadalmi igazságosság, 
az emberi kreativitás, csökkent az emberben rejlő képességek kibontakozásának le-
hetősége. A káros következmények nem csupán az individuum, hanem a társada-
lom életében is megmutatkoztak és az emberiség fejlődésének sok szenvedéssel járó 
zsákutcájához vezettek. Az eszmék, nézetek szabad kifejtése, a mégoly népszerűtlen 
vagy sajátos elképzelések szabad megnyilvánulása a fejlődni-képes és valóban ele-
ven társadalom létezésének alapfeltétele.”1

Az egyéni alapjog mellett rögtön megfogalmazódik azonban az objektív intéz-
ményvédelmi kötelezettség is „a demokratikus közvélemény kialakulása feltéte-
leinek és működése fenntartásának biztosítására”. A véleményszabadságnak és a 
demokráciának az ily módon való összekapcsolásából egyenesen következett a 
vélemény- és sajtószabadság, „mint alapvető politikai intézmény” kiemelt helye 
az alapjogok között. Természetesen nem korlátozhatatlan jogként, mint ahogy az 
adott esetben, a gyűlöletbeszéd büntetőjogi visszaszorításával kapcsolatban épp 
a demokrácia fogalma is alkalmazásra került: „A demokrácia fogalma rendkívül 
összetett. A  vizsgált kérdés szempontjából azonban lényeges, hogy tartalmilag 
jelenti a különbözőséghez való jogot, a kisebbségek védelmét, az erőszakról és 
az erőszakkal fenyegetésről, mint a konfliktusmegoldás eszközeiről való lemon-
dást.” Az indokolás liberális érvelése szerint: „az egyéni véleménynyilvánítás, a 
saját törvényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a mi-
nél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami 
alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni 
ma gatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vo-
natkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye 
van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt 
– különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke” [ki-
emelés tőlem, S. P.].

Az Alkotmánybíróság a történelmi helyzetre hivatkozva az állami beavatko-
zás korlátozását tartotta szem előtt. A leírt kommunikációs folyamatot, a vélemé-

1  30/1992. (V.26.) AB határozat
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nyek piacát, a saját törvényszerűségei uralják, így a határozat a kommunikációs 
jogok2 liberális alapvetését adta. Mintegy átívelően a liberális értelmezési korsza-
kon, több alkalommal, szintén a gyűlöletbeszéd büntethetőségével kapcsolatban 
az AB ismét megfogalmazza a véleményszabadság filozófiai alapjait: „A sokszínű 
nézetek jelenléte a plurális, demokratikus társadalom lényege. A változatos han-
gok lehetőséget nyújtanak az autonóm egyén számára a választásra, az egymással 
versengő érvek felvonultatása pedig hozzájárul a felmerülő társadalmi probléma 
mielőbbi megoldásához. Az állam ezért, pusztán azok tartalma alapján nem tilt-
hatja be bizonyos nézetek kinyilvánítását, terjesztését, és nem nyilváníthat egyes 
álláspontokat más álláspontoknál értékesebbnek […], illetve az egyes nézetek ki-
zárásával még a politikai diskurzus kialakulása előtt lehetetlenné tenné a minden 
releváns véleményt megjelenítő, szabad, eleven és nyitott vita létrejöttét.”3

A véleményszabadsággal szembeni törvényeket megszorítóan kell értelmezni, eh-
hez pedig mindenképpen szükséges, hogy a büntetőjogi tényállások a jogbiztonság, 
a normavilágosság követelményét kielégítve, pontos fogalmakkal határozzák meg a 
büntetendő magatartásokat. Különös jelentőségét adja az alkotmányos büntetőjog 
más tényállások tekintetében is érvényes tételének, hogy ez esetben a véleménysza-
badság önkényes korlátozására nyílik mód a hatóságok részéről.4 

Erre az évek során megerősített liberális álláspontra a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos 
esetjog mellett további, a politikai diskurzus kereteit meghatározó döntések is születtek. 
A kommunikációs mezőt támogató egyéb rendelkezések tekintetében az AB 1992. évi 
alaphatározataiban mindjárt az információszabadság alapvetésével, a közérdekű adatok 
megismerésének jogával folytatta, majd kibővítette azt a média szerepével. 

Az AB előbb az informálódáshoz való jog és a demokrácia közötti kapcsolatot 
állította fel: „A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a 
választott népképviseleti testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerű-
ségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését. 
A közügyek bonyolultsága miatt a közhatalmi döntésalkotásra, az ügyek intézésére 
gyakorolt állampolgári ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet hatékony, ha az ille-
tékes szervek felfedik a szükséges információkat.”5 Egy másik döntésében úgy érvel 

2  A kapcsolódó alapjogok áttekintéséhez lásd Halmai Gábor: A véleménynyilvánítás szabad-
sága. In Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris, Budapest, 2003, 423–
488. o., Halmai Gábor: Kommunikációs jogok. Membrán, Budapest, 2002; Koltay András: A szó-
lásszabadság alapvonalai. Századvég, Budapest, 2009, 157–189. o. Kiemelést érdemel ezek közül a 
békés gyülekezéshez való jog, mert a közterületen való közös véleménynyilvánításnak elsősorban 
politikai tartalma van, és ezek a gyűlések a politikai diskurzusok szerves részét képezik. Az AB 
azonban külön nem fejtette ki ezt a kapcsolatot, lásd 55/2001. (XI. 29.) AB-határozat.

3  18/2004. (V. 25.) AB határozat.
4  Lásd különösen 12/1999. (V. 21.) AB-határozat, 18/2004. (V. 25.) AB határozat, 4/2013. (II. 

21.) AB-határozat.
5  32/1992. (V. 29.) AB-határozat. Megjegyezhetjük, hogy a döntés az 1990. évi önkormányzati 

törvénynek a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek megismerésével kapcsolatos szabályai 



KÖZÉRDEK VS. KÖZÉRDEK 331

az AB, hogy a „közérdekű adatok nyilvánossága, megismerhetősége gyakran elő-
kérdése és feltétele a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorolhatóságának.” 
Továbbá „a nyilvánosság a közhatalom demokratikus működésének a próbája. […] 
A nyilvánosság próbája nélkül […] az állam működésének átláthatatlansága foko-
zott veszélyt jelent az alkotmányos szabadságjogokra.”6 

A közügyekben való informálódás jogának biztosítása érdekében tisztázni kellett, 
hogy ez más jogokkal miként ütközik (nem beszélve itt az állami vagy közérdekről). 
A  közszereplők személyiségi jogait a demokrácia és a közvélemény kommuniká-
ciós folyamatainak javára hátrébb sorolta az AB. Ennek a következő funkcionális 
indokolását adta: „a demokratikus államélet és közvélemény érdekében az állami 
tisztségviselők és más közszereplő politikusok alkotmányosan védett magánszférája 
másokénál szűkebb; különösen ki kell tenniük magukat mások kritikájának […]. 
Ehhez azonban személyes adataik ismeretére is szükség lehet, amennyiben azok 
funkciójukkal vagy közszereplésükkel összefüggenek. A  közhatalmat gyakorlók 
vagy a politikai közszereplést vállalók esetében a személyeknek – különösen a vá-
lasztópolgároknak – a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő joga elsőbbséget 
élvez az előbbiek olyan személyes adatainak védelméhez képest, amelyek köztevé-
kenységük és annak megítélése szempontjából jelentősek lehetnek. Az e körbe eső 
személyes adatok megismerhetőségére nem csupán az állami és a politikai közélet 
informált megvitatása érdekében van szükség, hanem az állami szervek helyes meg-
ítéléséhez és a működésükbe vetett bizalom megalapozásához is.”7 A politikai intéz-
ményekről szóló diskurzust ugyanis támogatni kell: „A demokratikus jogállam ál-
lami és önkormányzati intézményeinek szabad bírálata, működésük, tevékenységük 
kritikája, – még ha az becsületsértő értékítéletek formájában történik is –, a társada-
lom tagjainak, az állampolgároknak olyan alapvető alanyi joga, amely a demokrácia 
lényegi eleme.”8 

Az előbb említett alaphatározatokkal tulajdonképpen egy időben és velük össze-
függésben formálódtak az AB sajtószabadságra és médiaszabályozásra vonatkozó 
alaptételei is. A 37/1992. (VI. 10.) AB-határozat szerint: „A sajtó nemcsak a sza-
bad véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe 
van a véleményalkotás feltételét képező tájékozódásban. […] A tájékozódáshoz való 
jog, vagyis az információszabadság anyagi és eljárási garanciáit az állam elsősorban 
másutt, az adatokhoz való hozzájutásnál építi ki, nem sajátosan a sajtóra, hanem 
bárkire nézve. Demokratikus közvélemény azonban csakis teljeskörű és tárgyilagos 

alapján mondta ki a közérdekű adatokhoz hozzáférés és az esetleges titkosítás alkotmányos kö-
vetelményeit.

6  34/1994. (VI. 24.) AB-határozat, amely a pártiratok körében végzett levéltári kutatási igények 
alapján mondta ki az alkotmányos követelményeket. Az új Alaptörvény és infótörvény szabályo-
zási hátterével az AB megerősítette ezt a kapcsolatot például a 2/2014. (I. 21.) AB-határozatában.

7  60/1994. (XII. 24.) AB határozat, megerősíti többek között az 57/2001. (XII. 5.) AB-határozat. 
8  36/1994. (VI. 24.) AB határozat.
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tájékoztatás alapján jöhet létre.” Később úgy fogalmaz a taláros testület, hogy a mé-
dia nemcsak a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás eszköze. „A médiának a közvé-
lemény befolyásolásában különösen nagy szerepe van és különösen fontos az, hogy a 
választási kampányok időszakában a műsorszolgáltatás keretében érvényesülhessen 
a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint a közérdekű adatok megismerésé-
nek joga.”9 [Kiemelés tőlem, S. P.] A médiának kiemelkedő hatása van a demokra-
tikus eljárásokra: „A  szabad sajtó működése és a demokrácia egymást feltételező 
fogalmak: csak a döntési helyzetbe hozott egyén képes a közéleti kérdésekre adekvát 
választ adni, a döntési helyzet kialakításában pedig a szabad sajtó kulcsszerepet ját-
szik.”10 

Az Alkotmánybíróság az alaphatározatokkal több esetben jogállami megoldások 
felé terelte a törvényhozást, majd az itt bemutatott felfogását a közéleti viták védel-
me tekintetében a következő területeken is próbára tette: 

• Önkényuralmi jelképek használata és a nemzeti jelképek megsértése. – Az ön-
kényuralmi jelképek esetében az AB szerint „a demokratikus társadalom védel-
mét jelenti az, s ezért nem alkotmányellenes, ha az állam a jelen történelmi hely-
zetben a demokráciával ellentétes, vagyis önkényuralmi hatalmi rendszerek adott 
jelképeivel kapcsolatos egyes konkrét magatartásokat tilt meg”, ez „a történelmi 
háttér fényében nyomós társadalmi szükségletre adott válasznak tekintendő.”11 
A 2000-es döntés körüli vita alapvetően a diktatúrákkal kapcsolatos vélemény-
nyilvánítás  büntethetőségéről  szólt. A  későbbiekben  azonban  elfogadta  azt  az 
érvet is, miszerint ezen szimbólumok mögöttes tartalma korántsem egyértelmű 
minden kontextusban, így általános, az ezekre tekintet nélküli büntetésük nem 
alkotmányos.12 A nemzeti jelképeket védő büntetőjogi tényállás alkotmányossá-
ga melletti egyik fő érv, hogy „a demokráciáknak csak egyik lényeges kritériuma 
a vélemények pluralizmusa. A demokráciákra jellemző az ország egységét meg-
jelenítő  intézmények és szimbólumok léte, amelyek – bár nem kritizálhatatla-
nok – bizonyos vonatkozásaikban kívül vannak a vélemények alkotmányjogilag 
védendő pluralizmusán.”13 Az AB ezen döntéseiben mind  a köznyugalom ve-
szélyeztetettségének tesztjét, mind a tartalomsemleges védelem elvét alárendel-

9  60/2003. (XI.26.) AB határozat.
10  165/2011. (XII. 20.) AB határozat.
11  14/2000. (V. 12.) AB határozat. Megjegyzendő, hogy Kukorelli István különvéleményében 

többek között az AB korábbi, a kommunikációs eljárások tartalomsemleges védelmének tesztjét 
hozta fel a többségi határozattal szemben.

12  A  Vajnai vs. Magyarország (2008) ügy és annak strasbourgi utóélete miatt a magyar AB 
kénytelen volt módosítani álláspontján, az Országgyűlés pedig a Btk.-n, lásd 4/2013. (II. 21.) 
AB-határozat. Lásd még: 16/2013. (VI. 20.) AB határozat.

13  13/2000. (V. 12.) AB-határozat. 
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te a sajátos történelmi körülményből14 fakadó demokráciaértelmezésnek, és az 
Alkotmány más  rendelkezéseiből  hívott  segítséget  a  véleményszabadság  kor-
látozásának  igazolásához. A legerősebben a nemzetiszocialista és kommunista 
rendszerek bűneinek  tagadását büntető  tényállás vizsgálata során fogalmazott: 
„A demokratikus működés alapfeltétele a jogállamiság legfontosabb értékei mel-
letti társadalmi elkötelezettség megóvása. Az Alkotmánybíróság megállapította 
ezért, hogy e törekvés, mint alkotmányos cél érdekében is szükséges a demok-
ratikus eszme társadalmi megkérdőjelezésére alkalmas megnyilvánulások elleni 
hatékony fellépés.”

• Képviselő-testületi eljárások (informálódás és képviselői jogok). – Az Alkot-
mánybíróság  korán  alkalmazta  a  közéleti  viták  támogatásának  igényét  a  kép-
viselő-testületek (az Országgyűlés és a helyi önkormányzatok testületei) műkö-
désére vonatkozó szabályok, alkotmányos követelmények megfogalmazásában. 
Ezen  esetek  kiterjedtek  egyrészt a képviselő-testületek munkájának megisme-
résére, a közérdekű adatok nyilvánosságának  igénye folytán. A polgárok  tájé-
kozódását  kell  támogatnia  a  helyi  közügyeket  önállóan,  demokratikusan  inté-
ző  önkormányzatnak,  például  a  nyílt  és  zárt  ülésezés  indokainak,  valamint  a 
jegyzőkönyvek megtekintésének megfelelő szabályozása révén.15 A képviseleti 
szervek, így az Országgyűlés munkáját a közvélemény kiemelkedő érdeklődése 
nyomán a média általában figyelemmel kíséri. Az újságírók, a médiaszolgáltatást 
készítők és nyújtók számára, az Országgyűlés méltóságának és eljárásainak za-
vartalansága tiszteletben tartásával, az ülések elérését és megfelelő közvetítését 
lehetővé kell tenni.16 Az AB az Országgyűlést a politikai viták kiemelten fontos 
terepének nevezte,  ahol a közügyekben „érvek és ellenérvek  felsorakoztatását 
követően döntést hoznak a képviselők. Alkotmányos  törvényalkotás nem kép-
zelhető el a parlamenti tanácskozás nyilvánossága és a képviselői felszólalások 
szabadsága nélkül.”17 Az alkotmányos  intézményvédelmi kötelezettség körébe 
tartozik továbbá a képviselő-testületek ellenőrző funkciójának támogatása, bele-
értve a plénum, a bizottságok és a képviselők erre irányuló jogait. A parlamenti 
bizottsági vizsgálati hatásköreivel kapcsolatos alkotmányos garanciákat az AB 
azon  az  alapon  tekintette  át,  hogy  ez  az  ellenőrzési  funkció  –  amellett,  hogy 
egyenesen az Alkotmányból fakadó hatáskör – a hatalommegosztás, a vélemény-
nyilvánítás és a közérdekű adatok megismerésének szabadságához egyaránt köt-

14  Noha léteznek olyan értékek, amelyek a történelmi helyzettől függetlenül védendőek: „A de-
mokrácia intézmény-rendszerének kiépülése és megszilárdulása idején – amikor még nem gyö-
keresedett meg a közügyek kulturált megvitatása – sincs olyan alkotmányos érdek, amely indo-
kolná az értékítéletek közlésének korlátozását a hatóságok és a hivatalos személyek védelmében” 
[36/1994. (VI. 24.) AB-határozat].

15  32/1992. (V. 29.) AB-határozat.
16  20/2007. (III. 29.) AB-határozat.
17  34/2004. (IX. 28.) AB-határozat.
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hető.18 Az AB megfogalmazásában: „a szabad parlamenti vita hozzájárul ahhoz, 
hogy a választópolgárok megfelelő képet alkossanak az országgyűlési képvise-
lők és más fontos közjogi tisztségviselők tevékenységéről, és kellő információk 
birtokában vegyenek részt a politikai diskurzusban és döntéshozatalban.”19 Al-
kalmazta továbbá az érvelést az AB a képviselők közreműködési jogaira, külö-
nösen a beszédidőre, a hozzászólási és a kérdezési jogra, valamint a mentelmi 
jogra. A választópolgárokat informáló érdemi parlamenti vita alkotmányos biz-
tosítéka, hogy a képviselők érdemi felszólalási és alternatívaállítási eszközökkel, 
lehetőségekkel bírjanak.20 A hozzászólások  tartalmi korlátozása  is elfogadható 
alkotmányosan, ennek – fegyelmi jogi – követelményei az eljárás méltósága ér-
dekében megfogalmazódtak az önkormányzatoknál és az Országgyűlés esetében 
egyaránt.21 A képviselői jogok tágítását jelenti a másik oldalról mentelmi joguk, 
mint a zavartalan működés biztosítéka. Az AB ennek az alaphelyzetnek a továb-
bi erősítéséhez járult hozzá azzal a döntésével, amely az Alkotmány 61. §-ából 
levezette  azt  az  alkotmányos követelményt,  amely  a képviselők egymással  és 
más közszereplőkkel szembeni, becsületsértésre alkalmas állításait is a mentel-
mi jogból fakadó védelem alá helyezte. Csak a tudatosan hamis közlés „lógott 
ki” a mentelmi jog oltalma alól. Ezzel a közszereplők magasabb tűrési kötele-
zettségének másik oldalát garantálta: a parlamenti képviselő nemcsak a kritika 
elviselésénél, hanem annak megfogalmazásánál  is eltérő mérce alá esik. Így a 
„parlamenti szólásszabadság” alapvető garanciájává válik a mentelmi jog.22 

• Választási kampányok, az informált döntés mítosza. – A politikai diskurzusok 
egyik leghevesebb időszakáról, a választási kampányokról alapvetően az Alkot-
mánybíróság  a  kampánytevékenység  szabályozása  körében  értekezett. Az AB 
kifejtette, hogy a demokratikus jogállam biztosítéka a demokratikus választási 
rendszer, amelynek biztosítania kell a választói akarat érvényre jutását és zavar-
talan kinyilvánítását, ennek érdekében a választási kampány korlátozható. Ilyen 
például a kampánycsend, amely azonban nem a vélemények tartalmi szűrését je-
lenti, hanem a kampánytevékenység és véleménynyilvánítás (és sajtószabadság) 
időbeli  korlátozását.23  Konkrét  kérdésként  felvetődött  a  közvélemény-kutatás 
eredményeinek nyilvánosságra hozatali  korlátozása,  ennek  elbírálása  során  az 
AB az ilyen adatok közzétételét a demokratikus közvélemény kialakulásához el-

18  50/2003. (XI. 5.) AB-határozat.
19  50/2003. (XI. 5.) AB-határozat.
20  Lásd 12/2006. (IV. 24.) AB-határozat.
21  Az önkormányzatoknál: 33/1998. (VI. 25.) AB határozat, az Országgyűlés esetében: 

3206/2013. (XI. 18.) AB-határozat.
22  34/2004. (IX. 28.) AB-határozat. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

(Ogytv.) tovább bővítette a mentelmi jog védelmét, hiszen a rágalmazás, becsületsértés már fenn-
tartás nélkül a felelősségmentesség oltalma alá került, lásd Ogytv. 73. §. 

23  39/2002. (IX. 25.) AB-határozat.



KÖZÉRDEK VS. KÖZÉRDEK 335

engedhetetlen információszabadság alapjogával, azon belül a választópolgárok 
tájékozódáshoz való  jogával  is szoros összefüggésben állónak találta. „A köz-
vélemény-kutatás főként a tájékoztatást szolgálja, azzal a céllal, hogy elősegítse 
az egyénnek a politikai folyamatokban való megalapozott részvételét.”24 Később 
hozzátette, hogy ugyan „a politikai reklámok elsősorban a választói akarat befo-
lyásolására irányulnak, szerepük van abban is, hogy a választópolgárok a válasz-
táson indulók nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját megismerjék”.25 

Megjegyezhető, bár bővebb kifejtésre nincs terünk, hogy a magyar AB több esetben 
az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteiből is meríthetett, merített érveket, gyakor-
lata nagyrészt követi a strasbourgi érvelési mintákat.26 Továbbá igaz az is, hogy a 
strasbourgi esetjog alkalmazásának kritikája is megjelent az alkotmánybírósági vi-
tákban.27

2. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG ÉS SZABADOSSÁG

2.1. EGY ÚJ „ALAPHATÁROZAT”

Az Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) AB határozata az Alaptörvény és az új Ptk. 
szövegkörnyezetében is megerősítette a közszereplők bírálhatóságának fentebb leírt 
tesztjét, amely az Alaptörvény hatálybalépését követően a véleményszabadság és a 

24  6/2007. (II. 27.) AB-határozat, megerősíti a 1/2013. (I. 7.) AB-határozat. Megjegyzem, hogy 
az utóbbi döntés hatására is, kampányt és a véleménynyilvánítás szabadságát az Alaptörvény mó-
dosított IX. cikke szövegszerűen is összekötötte, a politikai hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezé-
sek megjelenésével. Az alaptörvényi rendelkezés előbb a közszolgálati médiára korlátozta volna a 
fizetett politikai hirdetéseket, majd az ötödik módosítás révén összes médiaszolgáltatásban csak 
ingyenesen engedi meg az ilyen hirdetések közzétételét. Az első változatot (a csak a közszolgálati 
médiaszolgáltatókban való hirdetés lehetőségét), amely akkor még a választási eljárási törvény-
ben jelent (volna) meg, az Alkotmánybíróság nem találta elfogadhatónak.

25  1/2013. (I. 7.) AB-határozat.
26  Lásd bővebben Smuk Péter: A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete. A demokrati-

kus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai ki-
hívások. MTA BTK, Budapest, 2014, 29–34. o. Az alapvető ECtHR határozatok között említhető: 
Handyside v. the United Kingdom, 1976; Lingens v. Austria, 1986; Castells v. Spain, 1992; Thorgeir 
Thorgeirson v. Iceland, 1992; Prager and Oberschlick v. Austria, 1995; Socialist Party and others v. 
Turkey, 1998; Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, 1999; Guja v Moldova, 2008; 
Manole and others v. Moldova, 2009 és a TASZ v Hungary, 2009. A magyar AB és a strasbourgi 
bíróság eltérő álláspontot képviselt a T. Ház házszabályok általi védelmének megítélésében (igaz, 
bár hasonló, de nem ugyanazon ügyben), lásd a Karácsony and Others v. Hungary, 2016 és a 
3206/2013. (XI. 18.) AB-határozatot.

27  Lásd például Pokol Béla különvéleményét az alább bemutatott 7/2014. AB-határozathoz 
[113–114].



336 TANULMÁNYOK • ALKOTMÁNYJOG

közszereplők bírálhatóságának mércéjét megújította – és ezzel a későbbi határozatok 
egyik legtöbbet hivatkozott forrásává vált. A határozat indokolása kimondta, hogy 
„Egyfelől a demokratikus jogállam intézményeinek és a demokratikus közéletet hi-
vatásszerűen alakító politikusoknak a szabad bírálata, működésük, tevékenységük 
kritikája a társadalom tagjainak, az állampolgároknak, valamint a sajtónak olyan 
alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme. Másfelől tények közlése tipikusan 
a vélemények alapja, ezért még az alkotmányos értékkel egyébként nem bíró, utóbb 
hamisnak bizonyult tények esetében is indokolt, hogy a jogi felelősségre vonás so-
rán a felróhatóság és az esetleges joghátrányok mértékének meghatározása körében 
figyelembe vegyék a közéleti viták minél szabadabb folyásának érdekét.”28 

Az új Ptk. 2:44 §-a csak „méltányolható közérdekből” engedte volna a politiku-
sokkal szembeni kritika szélesebb körben való gyakorlását, ez az AB szerint elfo-
gadhatatlan korlátozás volt. Ugyanis a „közéleti véleménynyilvánítás alkotmányos 
sajátosságaiból következik, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a szabad 
társadalmi vitát szolgáló gyakorlása minden esetben nemcsak hogy méltányolha-
tó közérdeknek, hanem kiemelkedő jelentőségű alkotmányos érdeknek minősül” 
– és ezért minden további közérdekre utaló kitétel indokolatlan. A többségi érvelés 
szerint „Nincs tehát szükség további, közelebbről nem körülírható »közérdeknek«, 
még kevésbé a közérdek »méltányolható« voltának igazolására ahhoz, hogy a köz-
szereplők bírálhatóságára másoknál lényegesen szélesebb körben nyíljon lehetőség. 
Az új Ptk. e feltétele indokolatlan mértékben szűkítené a szabad véleménynyilvá-
nítás körét, mivel a közügyek vitatásának mindig fennálló társadalmi érdekén túl 
további közérdek igazolása mellett engedné csak meg a közéleti szereplők szélesebb 
körű bírálatát.”29

A  határozat ezen érvelésének lényege meglátásunk szerint az, hogy a közsze-
replők bírálhatósága tekintetében a véleménynyilvánítás korlátozása az általános-
nál szűkebb körben lehetséges. Ez nem volna különösebb újdonság, sokkal inkább 
mondható új fejleménynek az alább bemutatott esetekben való alkalmazása: ameny-
nyiben jogalkalmazói mérlegelésre váró elhatárolási szituáció adódik (például a 
tényállítás-véleménynyilvánítás kérdésében), akkor a közszereplőkkel kapcsolatos 
szólásszabadság javára fordul a kocka.

A közérdek tartalmi meghatározásának tekintetében érdekes a határozathoz kü-
lönvéleményt megfogalmazók érveibe is betekinteni. Ők ugyanis a méltányolható 
közérdek fordulatot elfogadhatónak vélték, és a közérdek vs. közérdek mérlegelési 
konfliktus ezen serpenyőjébe tartozó érveket sorakoztattak.

Legáltalánosabb, az adott fordulatban mindössze további mérlegelési lehetőséget 
látó ellenvetés Pokol Bélától származott. Szerinte az AB a megsemmisítés helyett a 

28  7/2014. (III. 7.) AB-határozat [50].
29  7/2014. (III. 7.) AB-határozat [65].
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kérdést megoldhatta volna azzal, hogy alkotmányos követelmény megfogalmazá-
sával „a méltányos közérdek nyitottságát oly módon szűkíti, hogy tartalmilag ezt 
mint a nyilvánosság előtti szólás közügyekkel összefüggésének intenzitását definiál-
ja”.30 Ez a Ptk. szabály ugyanis szerinte arra utalt, hogy egy megítélendő vélemény-
nyilvánítás a közszereplőkkel szemben a közéleti viták körében értelmezhető olyan-
ként, amelyet a közérdek miatt magasabb védelem illet: a kifogásolt fordulat annak 
az intenzitásának a vizsgálatát várta volna el a jogalkalmazótól, hogy a vélemény-
nyilvánítás mennyire esik ehhez a területhez (valamely közügy kérdéséhez) közel. 
Ez alapvetően elfogadható gondolat, azonban úgy vélem, ez az intenzitás-vizsgálat 
egyébként is eleme az adott szabály alkalmazásának, lévén már a közéleti szereplő 
ilyen minőségének a meghatározása is erről szól. 

További különvélemények további „közérdekű” érveket hoztak amellett, hogy 
miért lehetne szűkíthető a közéleti szereplőkkel szembeni véleménynyilvánítás. Sa-
lamon László szerint az érintett közéleti szereplők nem csak politikusok lehetnek, s 
számukra a kritikákra adott válaszlehetőségek nem egyformák, így indokolt lenne 
bizonyos differenciált mérlegelési lehetőséget adni az ő alapjogaik védelmére [142]. 
Juhász Imre különvéleménye szavaival, a közéleti szereplői minőséggel kapcsolat-
ban épp a megsemmisített fordulat „adta volna meg a jogalkalmazóknak azt a sza-
badságot, hogy eldönthessék, az adott ügyben a közéleti szerepvállalás közérdekű-e, 
azaz olyan aktív cselekvésről van-e szó, amelynek célja a közügyek megvitatása, a 
demokratikus közvélemény alakítása” [101]. Lenkovics Barnabás felhívja a figyel-
met a média „elbutító” hatásának szociológiai jelenségére, és szerinte a közéleti sze-
replők is védelemre jogosultak, amennyiben „az emberi méltóság sérthetetlensége 
pedig kizárja, hogy a közszereplők a médiapiac tárgyaivá (»termékeivé«) degradá-
lódjanak […] egyre erősödő elvárás a joggal szemben, hogy a szólás- és vélemény-
nyilvánítás szabadsága ne torzulhasson szabadosságba, ne fordulhasson a visszájára. 
[…] megsemmisített szövegrész azt üzeni minden szabad véleménynyilvánítónak, 
hogy sem önös magánérdekből, sem színlelt közérdekből az emberi személyiség, 
ideértve a közéleti szereplők személyiségét is, nem sérthető meg” [104–105, 108]. 
Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleményében szintén a joggal való visz-
szaélésre hivatkozik, amely „sértheti a köz érdekeit”. Szerinte „A közérdek szem-
pontjának figyelembevételét a korábbiakhoz képest – a diktatúrából a demokráciába 
való átmenethez viszonyítva, amikor az individuális szabadság szinte korlátlannak 
tűnt a társadalom többsége számára – a megváltozott körülmények, elsősorban a 
közelmúlt történései is alátámasztják”. Utal itt az Alaptörvény új értelmezési alapot 
adó értékrendszerének hátteréül „az elmúlt évtizedben elkövetett gazdaságpolitikai, 
majd 2006-ban politikai hibák” és a „2008-ban bekövetkezett gazdasági válság” ha-

30  Lásd például Pokol Béla különvéleményét az alább bemutatott 7/2014. (III. 7.) AB-határo-
zathoz [112].
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tására. Ebből fakadt szerinte ugyanis a társadalom nyugtalansága és megosztottsága, 
a közélet és a közügyek vitatásának eldurvulása, a sajtószabadsággal való tömeges 
visszaélés veszélye – mindezek elkerülése miatt lenne szükség a közérdek hangsú-
lyosabb figyelembevételére [83–87].

A különvéleményen levő alkotmánybírók álláspontját átfogóan a következőkép-
pen foglalhatjuk össze:

–  az adott rendelkezést a jövőbeni bírói jogalkalmazás során megnyugtatóan 
kitölthetőnek tartották,

–  a közérdekre hivatkozás különféle formái (társadalmi jelenségek megelőzése, 
történelmi helyzet értékelése, a „tömeges” joggal való visszaélés elkerülése), 
az ebből fakadó érvek célszerűségi szempontjai a szükségességi-arányossági 
alapjog-korlátozási teszt további lépéseit nagyrészt felülírták.

A többségi határozat viszont ezen szempontok elvetésével a közéleti szereplők bírál-
hatóságának küszöbét továbbra is alacsony szinten tartotta. A Polgári Törvénykönyv 
valamelyest a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatra reagálva jelenítette meg a köz-
életi szereplő személyiségi jogait és a közügyek szabad megvitatásának alkotmányos 
értékét. Nem is a Ptk. hatályba lépett szövege, hanem a jelen AB határozat érvelése 
az, amely a későbbiekben a közéleti viták szabadságának egy magasabb fokú védel-
met biztosított.

2.2. A SZÓLÁSSZABADSÁG KIEMELT VÉDELME A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN

A  magyar kampányszabályozás a véleményszabadságot érintő új fejlemények (a 
közszereplők bírálhatóságának explicit szabályozása a Ptk.-ban és az ezzel kapcso-
latos AB-határozat) fényében, szükségszerűen kitermelte a hazugságkampányok és 
valótlan tartalmú kampánykijelentések jogi megítélésének kérdését. 

Az általunk megvizsgált két ügy időközi választással kapcsolatos, amikor is a je-
löltekről a vetélytársak különféle vitatott kijelentéseket tettek. Az ügyek a Nemzeti 
Választási Bizottságot, a Kúriát és az Alkotmánybíróságot is megjárták, és alapve-
tően két markáns álláspont feszült egymásnak. A kifogásolt kijelentéseket a véle-
ménynyilvánítás szabadságának védelme alá helyezte az AB, előbb az NVB, majd a 
Kúria eltérő értelmezésével és határozatával szemben.

A döntéseket a következőképpen lehet összefoglalóan bemutatni:



KÖZÉRDEK VS. KÖZÉRDEK 339

Kész Zoltán-ügy – „11 fideszes je-
lölt”

Pad Ferenc és MAL Zrt. – „A  cég vezetői kö-
zött ott ült Pad Ferenc”; „Pad Ferenc dolga az lett 
volna, hogy megakadályozza a katasztrófát, de ő 
semmit sem tett”

NVB 17/1015. számú határozat
a választók megtévesztésére alkalmas 
tényállítás 

67/2015. számú határozat
a véleményszabadságba belefér (utalással a ko-
rábbi AB határozatra)

Kúria 1. Kvk.I.37.191/2015/3. szám
tényállítás, helybenhagy

KvK.II.37.345/2015/3. szám
megváltoztat, mert tényállítás

AB 5/2015. (II. 25.) AB határozat véle-
ménynyilvánítás körében védett 

9/2015. (IV. 23.) AB határozat 
véleménynyilvánítás körében védett

Kúria 2. Kvk.I.37.226/2015/2. szám – nem jog-
sértés az AB hat alapján

Kvk.II.37.394/2015/2. szám – helybenhagyva az 
AB- határozat alapján

Az egyik ügyben a kifogásolt kampányüzenet így hangzott: „A  FIDESZ-nek van 
tizenegy jelöltje tizenegy különböző mezben. Kamujelöltekkel és az ellenzéki sza-
vazók megosztására készülő kalando(ro)kkal állt fel a FIDESZ-es csapat.” Az NVB 
szerint ez valótlan ténymegállapítást tartalmazott, így megsértette a választás tiszta-
ságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási 
eljárási alapelveket.31 A Kúria az érvelést támogatva helybenhagyta a határozatot, az 
AB viszont felülbírálta ezeket a döntéseket, a kifogásolt kifejezéseket a vélemény-
nyilvánítás szabadságának védelme alá helyezve.32

A másik ügyben a jelöltről olyan kampányfilm jelent meg, amelyben a kifogás 
szerint valótlanul állították, hogy ő az iszapkatasztrófa idején a MAL Zrt. vezetősé-
gi tagja volt, és hogy a „dolga az lett volna, hogy megakadályozza a katasztrófát, de 
ő semmit sem tett”; ezzel pedig a kampányoló szervezet a jogait nem jóhiszeműen 
és nem rendeltetésszerűen gyakorolta. A Nemzeti Választási Bizottság, hivatkozva 
az Alkotmánybíróság korábbi határozatára, és az azzal kapcsolatos AB- álláspontot 
követve, nem állapította meg az alapelvek sérelmét. A határozatot és érvelést a Kú-
ria megváltoztatta, ám az Alkotmánybíróság, megerősítve korábbi érvelését, ismét a 
választási szólásszabadság kiemelt védelme mellett foglalt állást.33

A szóban forgó határozatokból a közéleti szereplők bírálhatóságára, az egyes ki-
jelentések tényállításként, illetve véleménynyilvánításként való (a korábbi joggya-
korlat alapján korántsem egyértelmű34) értelmezésére vonatkozó, átfogóan pedig a 

31  17/2015. számú határozat.
32  5/2015. (II. 25.) AB-határozat, a Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzés. 
33  Nemzeti Választási Bizottság 67/2015. számú határozat, Kúria Kvk.II.37.345/2015/3. számú 

végzés, 9/2015. (IV. 23.) AB-határozat. 
34  Pribula László: Vélemény vagy tényállítás? Pro Futuro 2015/1. 48–68.  o.; Koltay András: 

Ungváry Krisztián perei Magyarországon és Strasbourgban. Pillanatfelvétel a közéleti szerep-
lők hírnév- és becsületvédelmének jelenkori magyarországi állapotáról. In Medias Res 2014/1. 
129–145. o.
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szólásszabadságnak a kampányidőszakban való fokozott védelmének érvei érdeke-
sek számunkra. Mindezek ugyanis az imént bemutatott „új alaphatározat” közérde-
kűségi érvelésének közvetlen hatását mutatják.

A „tényállítás” érvei közül idézhető:

„…kijelentésében saját magán kívül, az összes, az időközi országgyűlési képviselő-válasz-
táson jogerősen nyilvántartásba vett jelöltet a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelölt-
jeként nevezett meg, majd mind választójogi, mind politikai értelemben azonosította a 
jelölteket e jelölő szervezettel. […] [az ezt rögzítő felvétel közzétételre került, amely] a 
választópolgárok valóságtól eltérő tájékoztatásának minősül, ezáltal a jóhiszemű és ren-
deltetésszerű joggyakorlás és a választási eljárás tisztaságának alapelvi követelményébe 
ütközik” (NVB 17/1015. számú határozat).

„A »kamujelölt« megjelölés még éppen értékítéletet takarhat, de az adott szövegkörnye-
zetben vizsgálva alkalmas a választók megtévesztésére, a jelöltek olyan színben történő 
feltüntetésére, hogy a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség jelöltjei. Ezek kategorikus állí-
tások és nem feltételezések, így azok nem tekinthetők értékítéletnek. […] a Ve. 2. § (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott választási alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha 
a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat – ezek között a kam-
pánytevékenység folytatásának jogát – oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhall-
gatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni, és ezáltal politikai 
ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni (tényállítás)” (Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. sz.).

„[a] perbeli esetben a kifogásolt […] megfogalmazás tartalmaz tényállításnak minősülő 
kijelentéseket, ebből kifolyólag azok nem állnak az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésben 
megfogalmazott véleménynyilvánítás szabadságának védelme alatt. […]
 a videó hamis tényállításokat tartalmaz, amikor a jelöltnek tulajdonít olyan döntési 
kompetenciát, vezetőnek állítva őt be, amellyel a jelölt ténylegesen nem rendelkezett, 
vezetői döntési jogához kapcsolódóan a jelölt terhére rója, hogy a katasztrófa megaka-
dályozása a dolga lett volna, de nem tett semmit. […] nem vitásan, közvetetten megfo-
galmaz értékítéletet, illetőleg véleményt is, akkor amikor közönyösnek állítja be a MAL 
Zrt. ügyeiben a jelöltet, illetőleg amikor az országgyűlési posztra való alkalmatlanságát 
sugallja. Ezek olyan vélemények, amelyek a véleményszabadság körébe esnek és alkotmá-
nyos védelmet élveznek. A közlés értékítéleti eleme azonban csökken és nem áll azonban 
alkotmányos védelem alatt azért, ahogy a videó a katasztrófa súlyos következményeiért 
való jelölti felelősségről véleményt formál.35 […] A véleménynyilvánítás szabadsága nem 

35  „A közlés értékítéleti eleme azonban csökken és nem áll azonban alkotmányos védelem alatt 
azért, ahogy a videó a katasztrófa súlyos következményeiért való jelölti felelősségről véleményt 
formál, figyelembe véve az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Krone Verlag kontra Ausztria 
ügyben kifejtett véleményét is” – utal a nemzetközi gyakorlatra is a Kúria.
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adhat teret valótlan tényállításokon alapulva, más személy súlyos bűncselekménnyel 
való megvádolásához. A vizsgált kijelentések alkalmasak a választói akarat befolyásolá-
sára, sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt választási alapelvet” (Kúria Kvk.
II.37.345/2015/3. sz.).

A véleménynyilvánítás és a szélesebb körű szólászabadság-védelem érvei:

„Választási kampányban tipikusan a közszereplők egymás közti kontextusában kell értel-
mezni és megítélni a véleménynyilvánítási szabadságot, illetve annak korlátait. Ez min-
denekelőtt annyit jelent, hogy az egymással versengő jelöltek igyekeznek előnyt szerezni, 
s ennek elérése érdekében nyíltan és akár kendőzetlenül is megnyilvánulhatnak. Társa-
dalmi érdek, hogy a kampányban nemcsak a közügyeket, hanem az egyes jelöltek alkal-
masságát és a jelölő/támogató szervezet programját is megvitassák. […] A jelen ügyben 
vizsgált bírói döntés ugyanakkor megragadva a kijelentés direkt tartalmánál, nem vette 
figyelembe, hogy az indítványozó véleményként fejtette ki mondandóját” [5/2015. (II. 
25.) AB határozat]. 

Itt az AB idézi a 7/2014. (III. 7.) AB-határozatot, miszerint: „A  tényállítást tartalmazó 
megnyilvánulások szintén részei a szólásszabadságnak. Egyrészt valamely tény közlése 
is kifejezhet személyes véleményt, másrészt tényközlések nélkül a véleményformálás is 
ellehetetlenülne. […] Míg vélemények esetében a hamisság bizonyítása értelmezhetet-
len, addig a bizonyíthatóan hamis tények önmagukban nem állnak alkotmányos védelem 
alatt.” Majd folytatja azzal, hogy „…azok a közszereplők, akik nyíltan vállalhatnak köz-
életi-politikai szerepet (szemben például egy bíró idevonatkozó lehetőségeivel), meg is 
tudják magukat védeni az alaptalan megnyilvánulásokkal szemben a nyilvánosság előtt. 
Erre minden lehetőség adott például egy választási kampány során az országgyűlési kép-
viselőjelölteknek. A  véleménynyilvánítás szabadsága tehát fokozottan érvényesül olyan 
értékítéletekkel kapcsolatban, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében 
kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak, netán képi (elvont) for-
mában jelennek meg” [5/2015. (II. 25.) AB határozat].

„A Nemzeti Választási Bizottság […] a jogorvoslati kérelem tárgyává tett »A cég veze-
tői között ott ült Pad Ferenc«”; »Pad Ferenc dolga az lett volna, hogy megakadályozza a 
katasztrófát, de ő semmit sem tett« kijelentésekkel összefüggésben megállapította, hogy 
azok a közéleti vitát és az időközi választást érintő véleménynyilvánítások, melynek vi-
tatására és cáfolatára az érintett jelöltnek a választási kampány során minden lehetősége 
adott. A videóban megjelent, a véleménynyilvánítás körébe tartozó kijelentések, értékíté-
letek tartalmának bizonyítására nincs törvényes lehetőség. Az érintett jelölt cáfolata lehet 
a választók meggyőzésére alkalmas eszköz a kampány hátra lévő időszakában, a véle-
ménynyilvánítás azonban jogi felelősség megállapításának nem lehet alapja” (67/2015. 
NVB határozat).
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„A  konkrét közlés körülményeinek, tárgyának és céljának figyelembevételével az Al-
kotmánybíróság azt állapította meg, hogy a választási kampány során közzétett videó és 
annak közlései egyértelműen a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét 
élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi körébe tartoznak. A Kúria a döntése megho-
zatalakor tehát nem volt tekintettel arra, hogy a jelölő szerv indítványozó által képviselt 
városi szervezete politikai véleményként tette közzé a videót egy választási kampány so-
rán” [9/2015. (IV. 23.) AB hat.].

A választási kampányban való hazugság, a valótlan kijelentések alkotmányos védel-
me tekintetében tehát az Alkotmánybíróság erőteljesen a szólásszabadság pártján 
áll. A valótlan tényállítások megítéléséből, úgy tűnik, kiszakította a kampányidő-
szakban tett kijelentéseket: azok megítélése azon alapult, hogy a hazugságra megfe-
lelő válaszadási lehetőség volt. Az AB a tényállítás vs. véleménynyilvánítás elhatáro-
lásának korábbi „bizonyíthatósági” és egyéb tesztjeit nem is említve kerekedik felül a 
problémán, amivel komoly hiányérzetet kelt az érvelés körültekintését illetően. Nem 
tudjuk ugyanis, hogy mi a megítélése egy olyan valótlan kijelentésnek, amely a vá-
lasztásokhoz közel, érdemi reagálási lehetőséget kizáró időintervallumban hangzik 
el. Az AB álláspontja ugyanis az ilyenekre is bátorítólag hat.

3. KÖZÉRDEKŰ TITKOK ÉS TITKOSÍTÁSOK

3.1. AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG ÉS A TITKOSÍTÁS STANDARDJAI

Az információszabadság célja az állam átláthatósága, ennek az európai alkotmányos 
standardok és szakirodalom szerinti igazolása egyaránt támaszkodik a kormányzat 
demokratikus ellenőrzésének, illetve a véleményszabadság támogatásának értéke-
ire. Mint láttuk a magyar AB érvelésében is, a politikai diskurzusokat támogató 
– és a véleményszabadsággal rokon – alapjoggá azzal válik az információszabad-
ság, közérdekű adatok megismerésének joga, hogy támogatja a közügyekben való 
véleményformálást.36 Az információk megszerzésének közérdekű korlátozása 
jogtechnikailag némileg látványosabban megjelenik, mint a véleményszabadság 
esetén, mivel az állami titkok, minősített adatok szabályozásával kapcsolatban 
kifejezett elvárás a világos normaalkotás és zártkörű taxáció. Az Európa Tanács 
közérdekű adatot tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló egyezmé-

36  Mason, Anthony: The Relationship Between Freedom of Expression and Freedom of Infor-
mation. In Jack Beatson – Yvonne Cripps (szerk.): Freedom of Expression and Freedom of Infor-
mation. Oxford University Press, 2000, 225–238. o.
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nyének37 3. cikke szerint a hozzáféréshez való jog korlátozható, s ezen korlátozást a 
következő teszt alapján ítélhetjük meg:

– a korlátokat megfelelő pontossággal, törvényben kell körülírni,38

– a korlátozásnak szükségesnek kell lennie egy demokratikus társadalomban,
– arányos korlátozásnak kell minősülnie bizonyos közérdekek védelme érde-

kében.

Mint látható, az állam átláthatóságához, az információszabadsághoz fűződő kö-
zérdekkel szemben egyéb közérdeknek minősülő célok állnak. Ezek megítélése a 
demokratikus társadalmi viszonyok keretei között lehetséges, semmiképpen sem 
állhatnak szemben a vélemény- és információszabadság lényegével, a demokratikus 
berendezkedés szolgálatával. Ennek fényében a korlátozást alapvetően az állam és 
a polgárok létének, biztonságának és alapvető jogainak védelme érdekében fogad-
hatjuk el.39 Az egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése a közérdekek konfliktusáról 
kimondja, hogy az információhoz való hozzáférés megtagadható, ha az információ 
közlése sértené, vagy alkalmas arra, hogy megsértse az előbb felsorolt érdekek vala-
melyikét, kivéve, ha az információ közléséhez a korlátozás indokául szolgáló érdeknél 
súlyosabb közérdek fűződik. A korlátozási szempontok alkalmazásánál a megszorí-
tó értelmezés mellett érvelhetünk. Ugyanis itt általános fogalmakat találunk, ezek, 
például a „nemzetbiztonság” nem szolgálhatnak ürügyül arra, hogy állami szervek 
eltitkolják az emberi jogok tömeges megsértését, vagy egyszerűen az állami vezetők 
számára kényelmetlen információk nyilvánosságra kerülését.40

37  Council of Europe Convention on Access to Official Documents, Tromsø, 18. VI. 2009 - htt-
ps://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084826

38  A cseh AB nem találta homályosnak a titoktörvény azon rendelkezését, miszerint „a nem-
zetközi kapcsolatokkal kapcsolatos érzékeny gazdasági vagy biztonsági információ” titkosítható. 
Az AB szerint a jogbiztonság nem feltétlen cél, amennyiben az állam érdekeit is védelmezi az 
alkotmány. 2004. február 23-i döntés, No. Például ÚS 31/03, idézi: Scheuer, Alexander et al.: The 
Citizens’ Right to Information. Law and Policy in the EU and its Member States. Study requested 
by the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. European 
Parliament, 2012, 191–192. o.

39  A konvenció szerint ezek a védelemre érdemes közérdekű célok a következők: nemzetbiz-
tonság, honvédelem és nemzetközi kapcsolatok, közbiztonság, bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és üldözése, fegyelmi eljárások, közhatalmi szerv által folytatott vizsgálat, felügyelet 
és ellenőrzés, magánélet és egyéb jogos magánérdek, üzleti és egyéb gazdasági érdek, az állam 
gazdasági, monetáris és árfolyampolitikája, a felek egyenlősége a bírósági eljárásokban és az igaz-
ságszolgáltatás megfelelő működése, környezetvédelem vagy a közhatalmi szerven belüli vagy a 
közhatalmi szervek közötti egyeztetések egy tárgykör vizsgálata során.

40  CoE Convention on Access to Official Documents. Explanatory Report 2009/23.
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3.2. TARTALOMHOZ A FORMA

A közérdekű adatok fogalmának Infotv. általi meghatározásával, továbbá az infor-
mációszabadság kiterjesztésével az ún. közérdekből nyilvános adatokra, a jogalkotó 
tételezi azt az alkotmányos (köz)érdeket, amely az átlátható és ezzel korlátozott ál-
lami hatalomhoz fűződik.41

A közérdekű adatok megismerésének korlátját jelenti, ha ezeket az adatokat for-
malizált eljárásban minősítik. Az Infotv. 27. § (2) bekezdése megjelöli azokat a köz-
érdekű okokat, amelyek a minősítés alapjául szolgálnak: honvédelmi, nemzetbizton-
sági érdek, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy 
természetvédelmi érdekből, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, kül-
ügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel, bíró-
sági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel, a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogra tekintettel. A 27. § (6) bekezdése továbbá korlátozza az ún. döntést előkészítő 
adatok nyilvánosságát is, azon közérdek miatt, amely a közfeladatot ellátó szerv tör-
vényes működési rendjéhez, vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befo-
lyástól mentes ellátásához, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a 
döntések előkészítése során történő szabad kifejtéséhez fűződik.

A  minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény [Mavtv.] 5. §-a 
az Infotv. közérdekre hivatkozását akképp ismétli meg, hogy a minősítéssel véd-
hető közérdeknek Magyarország szuverenitását, területi integritását, alkotmányos 
rendjét, honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysé-
gét, igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenységét, külügyi vagy 
nemzetközi kapcsolatait, illetve az állami szerve illetéktelen külső befolyástól men-
tes, zavartalan működésének biztosítását jelöli meg.

Ezzel a szabályozással a magyar jogszabályok alapvetően megfelelnek a bemu-
tatott európai standardoknak. Számunkra az a kérdés merül fel elsősorban, hogy 
az itt jelentkező, ellentétes irányokban tételezett „közérdek vs. közérdek” konfliktus 
milyen jogalkalmazói problémákat eredményez. 

Először is, a minősítés nyomán a közérdekű adat megismerésének lehetősége ex 
lege korlátozott vagy kizárt, a bíróság a közérdekű adat megismerése iránti igény 
megtagadását pusztán az adatminősítés ténye alapján helybenhagyhatja. A közérde-
kű adatok megismerésének Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében biztosított joga 
viszont nem érvényesül kellő mértékben, amennyiben magát az adatminősítési el-
járást nem lehet bíróság elé citálni, szögezte le az Alkotmánybíróság – megállapít-
va ezen lehetőség hiányából fakadó mulasztásos alkotmánysértést. „Amennyiben a 
jogrendben nincs olyan hatékony eljárás, amely alkalmas a minősítő nyilvánosságot 

41  Lásd ennek elvi alapjaihoz is újabban a NAIH elnökének állásfoglalását, amelyet az AB meg-
keresésére adott, NAIH/2015/6986/2/V. ügyiratszám alatt, elérhető: https://www.naih.hu/files/
Infoszab_allasfoglalas_NAIH-2015-6986-2-V.pdf
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korlátozó döntését érdemben felülvizsgálni és felülbírálni, úgy nem garantálható, 
hogy az adatminősítés a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közül csak 
azokra vonatkozzon, amelyek esetében az valóban elkerülhetetlen. Nem garantálha-
tó továbbá az sem, hogy a minősítő indokolási kötelezettségének megfelelően eleget 
tegyen, s mérlegelése során kellő súllyal vegye figyelembe a nyilvánossághoz fűződő 
közérdeket.”42 

Továbbá az ilyen korlátozás mindig tartalmi kérdés: „nem fogadható el alkotmá-
nyosan az olyan szabályozás, amely az iratokat nem tartalmuk szerint zárja el a nyil-
vánosság elől”43, hiszen a formális határozaton túl a szükségességi-arányossági alap-
jogkorlátozási teszt alkalmazandó. Mivel a titkosítás (minősítés) során közérdekű 
szempontok szolgálnak mércéül, itt „közérdekűségi teszt” alkalmazása várható el. 
Ebből fakadóan elvárásként fogalmazta meg az AB, hogy csak akkor lehessen dönte-
ni az adat minősítéséről, ha a minősítéssel elérni kívánt cél arányban áll a minősített 
adat nyilvánosságához fűződő érdekkel, és – a bírósági felülvizsgálat lehetővé tétele 
érdekében – a döntést megfelelő indokolással kell ellátni.44 

Egy másik ügyben, azt az alkotmányos követelményt szögezte le az AB, hogy, „a 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója nem szabad belátása alapján, hanem csak 
akkor tagadhatja meg a tájékoztatást, ha annak teljesítése nemzetbiztonsági érdeket 
sértene vagy mások jogát sértené; a bíróság felülvizsgálja a főigazgató nemzetbiz-
tonsági érdek vagy mások jogainak sérelmére mint a megtagadási döntés feltételére 
való hivatkozása megalapozottságát”.45

Az Alkotmánybíróság úgy találta, hogy

„az Infotv. vagy a Mavtv. egyéb rendelkezései nem zárják ki egyértelműen a minősítési el-
járás során a »közérdek-teszt« alkalmazását, ugyanakkor nem tartalmaznak olyan kifeje-
zett rendelkezést sem, amely megtiltaná az adat minősítését akkor, ha annak hozzáférhe-
tővé tételéhez, nyilvánosságához nagyobb közérdek fűződik, mint a minősítéshez fűződő 
érdekhez. A Mavtv. a szükségesség tekintetében megfelelően szabályozza az alapjogkor-
látozást, azonban a minősítés és az az által okozott alapjogkorlátozás arányosságára vo-
natkozóan nem tartalmaz egyértelmű rendelkezéseket” {29/2014. (IX. 30.) AB hat. [58]}.

Ezen AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolásában Lévay Miklós és több al-
kotmánybíró azt fogalmazta meg, hogy a szabályozás akkor lenne megnyugtató, ha 
alanyi jogon biztosított lenne a minősítés tartalmi felülvizsgálatát jelentő titokfel-

42  29/2014. (IX. 30.) AB-határozat, 4/2015. (II. 13.) AB-határozat.
43  32/1992. (V. 29.) AB-határozat, 21/2013. (VII. 19.) AB-határozat, megerősíti: 29/2014. (IX. 

30.) AB-határozat.
44  Lásd az ombudsmani indítványt és az indokolás [52 skk.] bekezdését a 29/2014. (IX. 30.) 

AB-határozatban.
45  2/2014. (I. 21.) AB-határozat, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tör-

vény 48. § (1) bekezdése alkalmazása kapcsán.



346 TANULMÁNYOK • ALKOTMÁNYJOG

ügyeleti eljárás kezdeményezése.46 A  különvéleményen levő bírók szerint viszont 
„az alkotmányos követelménynek a megállapítása azért szükségtelen, mert a Mavtv. 
az Alapelvek között elsőként, a 2. § (1) bekezdésben rögzíti, hogy a közérdekű adat 
nyilvánosságához fűződő jogot minősítéssel korlátozni csak az e törvényben meg-
határozott feltételek fennállása esetén, a védelemhez szükséges minősítési szinttel és 
a feltétlenül szükséges ideig lehet”. Ebből egyértelműen kiderül, hogy valamely adat 
minősítéssel való védelmére kizárólag a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 
szükséges és arányos mértékű korlátozásával, a szigorú törvényi feltételek maradék-
talan fennállása esetén kerülhet sor. A nyilvánossághoz fűződő közérdek vizsgálata 
tehát értelemszerűen része a minősítési eljárásnak, ezért fölösleges ugyanazt alkot-
mányos követelményben is megfogalmazni.”

Megállapítható az Infotv. 27. §-ából, hogy az tulajdonképpen maga tételez olyan 
közérdekeket, amelyek a közérdekű adatok megismerésének korlátozásához hivat-
kozhatóak. A jogalkalmazó azonban nem háríthatja át teljesen a közérdekre hivat-
kozást a törvényi szabályokra, és nem is menekülhet ezek mögé, hiszen a közér-
dekre hivatkozás nem mehet pusztán „bemondásra”, annak okait tételesen vizsgálni 
és igazolni szükséges. Az Alkotmánybíróság ritkán vizsgálja egyes nem nyilvános 
adatok konkrét nyilvánosságkorlátozás alá vonását, inkább a minősítési eljárás vagy 
a közérdekű adatigényélés megtagadásának eljárását minősíti. Itt azt vizsgálja, hogy 
érdemi mérlegelés eredménye volt-e a megismerés megtagadása. „…a közérdekű 
adatokhoz való hozzáférés megtagadása az arra való formális hivatkozással, hogy az 
igényelt közérdekű adatok döntés megalapozását szolgáló adatok, mellőzve azonban 
a tényleges tartalmi vizsgálatát (az eljárási szabályok keretei között), hogy azok mi-
lyen döntés meghozatalát, milyen eljárás lefolytatását szolgálják, s valójában érdemi 
kapcsolatban állnak-e a közérdekű adatot kezelő szerv feladat- és hatáskörébe tarto-
zó döntéssel, az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt alapjog indokolatlan 
korlátozásának minősül (Indokolás [58]).”47

46  A nemzeti minősített adat minősítésének felülvizsgálatát és felülbírálatát (Mavtv. 8. §) érintő 
korrekciókat hozott a 2016. évi CXVI. törvény, ám e tekintetben előrelépést nem hozott. Az In-
fotv. 31. § (6a) bekezdése 2015 júliusa óta előírja, hogy a minősített adatok megismerésének meg-
tagadása esetén az ezzel kapcsolatban induló bírósági eljárásban a NAIH titokfelügyeleti hatósági 
eljárását kezdeményezi a bíróság. Ám ez az eljárás kizárólag hivatalból indíthatónak minősül az 
Infotv. 62. § (3) bekezdés alapján. A Hatóság pedig a minősítésére vonatkozó jogszabályok meg-
sértését vizsgálja (63. §) s nem a közérdekűségi tesztet folytatja le. A 4/2015. (II. 13.) AB-hatá-
rozathoz különvéleményt csatoló alkotmánybírók szerint viszont éppen a NAIH erre vonatkozó 
eljárása jelenti a minősítés jogszerűsége feletti garanciát.

47  21/2013. (VII. 19.) AB határozat, továbbá 6/2016. (III. 11.) AB-határozat.
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4. ÖSSZEGZÉS

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a közérdekű indokok általános alapjogi tesz-
tek melletti alkalmazása meglehetősen hektikus képet mutat. A jogalkalmazói dön-
tések sokszor formális érveken alapulnak, nem mélyedve el abban a problémakör-
ben, amely a különféle közérdekek (közérdekű okok) mérlegelését kívánnák meg. 
A szabad közéleti diskurzusok melletti alkotmányos (köz)érdek érvényesítése egyéb 
érdekek mentén többnyire háttérbe szorul. Az ilyen további érdekekre hivatkozást 
segíti, ha törvényi vagy magasabb szabályokban maga a jogalkotó tételezi a közérde-
ket, és könnyen elhomályosítja az információszabadsághoz és a politikai szólássza-
badsághoz fűződő közérdeket. Ezért az ilyen „közérdekek” elszaporodása nem kívá-
natos a jogrendszerben. Kijelenthető egyben, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata 
– általában – erősen érvényesíti a politikai diskurzusok támogatásának alkotmányos 
értékét, mind a véleményszabadság, mind az információszabadság terén. Ebben a 
munkájában érdemi segítséget kaphat az Alaptörvénybe foglalt közérdek-tételezé-
sektől. Ilyen tételek például a IX. cikkbe foglalt hivatkozás a demokratikus közvé-
lemény értékére vagy a 39. cikk (2) bekezdésében deklarált elvek („A közpénzeket 
és a nemzeti vagyont átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. 
A  közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”); vi-
szont ezzel szemben ható tételként funkcionálhat például a politikai diskurzusok 
központi fórumának „rendjét” meghatározó 5. cikk (7) bekezdése („Az Országgyű-
lés zavartalan működésének biztosítása és méltóságának megőrzése érdekében az 
Országgyűlés elnöke a házszabályi rendelkezésekben meghatározott rendészeti és 
fegyelmi jogkört gyakorol”).
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TÓTH ANNA 

AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG  
EURÓPAI STANDARDJAI ÉS A KÖZÉRDEKKEL 

INDOKOLT TITKOK KÖRE

1. BEVEZETÉS

A közérdekű információhoz való jog az embert megillető politikai jogok szerves ré-
sze, ezen belül is a tágabb értelemben vett politikai jogok közé sorolhatjuk, hiszen a 
polgárok közügyekre való befolyását hivatott biztosítani. A közéletben való részvétel 
lényeges eleme, mely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok információhoz jussanak 
az állami tevékenységekről.1

A demokráciában elengedhetetlen az állam átlátható működése. A közszféra te-
vékenységével, a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok hozzáférhetővé té-
tele jogszabályokban meghatározott feladat, az állam kötelezettsége. Amennyiben 
ennek mégsem tesz eleget, úgy ez bírói úton kikényszeríthető. Így tehát, mint az 
látható, ez nem valamiféle kegy, hanem alapvető állami feladat. Természetesen ez 
nem jelenti, hogy a közérdekű adatok megismerésének joga korlátozhatatlan lenne. 
Az állam szuverenitása, biztonsága és a közhatalmi szervek megfelelő működése 
egyaránt megköveteli, hogy ezeknek az adatoknak egy részét védelem illesse meg. 
Ehhez azonban megfelelő szabályozásra van szükség.2

Intézményvédelmi szempontból az államnak kötelessége tájékoztatni polgárait. 
Az átláthatóság a jó állam ismérve, ezáltal győződhetünk meg arról, hogy az tényle-
gesen demokratikusan működik-e, és nyitott-e az állampolgárok közügyekben való 
részvételére. E jog gyakorlása továbbá erősíti a hatóságokba vetett bizalmat is.3

1  Sári János: Alapjogok: Alkotmánytan 2. Osiris, Budapest, 2004, 38–39, 182. o.
2  Jóri András – Hegedűs Bulcsú – Kerekes Zsuzsanna: Adatvédelem és információszabadság a 

gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010, 359–361. o.
3  Smuk Péter: A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete: A demokratikus közvélemény 

kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai kihívások. MTA Böl-
csészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2014, 107. o.
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Úgy vélem, a fentebb említett okok miatt rendkívül érdekes kérdés, hogy nemzet-
közi szinten milyen jellegű szabályozás vonatkozik az információszabadságra. Dol-
gozatomban így az európai nemzetközi dokumentumokban fellelhető minimum-
követelményeket, valamint az EJEB joggyakorlatát igyekeztem áttekinteni.

2. NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS

Az információszabadsággal és ezáltal a közérdekkel indokolt titkokkal számos nem-
zetközi dokumentum foglalkozik. Azonban ezek egy része, különösen az első egyez-
mények, még csak a véleménynyilvánításról rendelkeztek, s ennek részeként szóltak 
az információk szabadságának elvéről. 

Az információszabadság körében született egyezmények közül mindenekelőtt 
az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát kell 
megemlítenem, mely a vélemény és kifejezés szabadságát rögzíti. Ennek részeként 
biztosítja a tájékozódás és a tájékoztatás, eszmék megismerésének, információk és 
eszmék terjesztésének jogát. Azonban részletesebb szabályozást a dokumentum a 
puszta deklaráláson kívül nem adott.4 

2.1. AZ EURÓPA TANÁCS DOKUMENTUMAI

Az Európa Tanács 1950. november 4-én kelt Emberi Jogok Európai Egyezményének 
10. cikke a véleménynyilvánításhoz való jog részeként deklarálja az „információk, 
eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és 
anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson”.5 Törvény meghatározott okból 
azonban korlátozhatja ezt a jogot, így a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a 
közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök 
védelme, mások jó hírnevének vagy jogainak védelme, a bizalmas értesülés közlésé-
nek megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntar-
tása céljából az információk visszatarthatóak.6

1993-ban a Tanács és a Bizottság először közös kódexet fogadott el a dokumentu-
mok nyilvánosságáról, ezt követően pedig meghozták a Hozzáférési Határozatokat.7 
Ezek számtalan eljárási szabályt tartalmaztak, továbbá meghatározták a kivételek 
körét is, melyek feltételhez kötött kötelező kivételek voltak, s valamilyen érdek sérel-

4  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikk.
5  Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikk (1).
6  Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikk (2).
7  Council and Commission joint Code of Conduct (OJ 1993 L 340/41); Council Decision of 20 

December 1993 on public access to Council documents (OJ 1993 L 340/43); Commission Decisi-
on of 8 February 1994 on public access to Commission documents (OJ 1994 L 46/58).
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mét hivatottak megakadályozni. Ezek közé tartozik a közérdek védelme, az egyén és 
a magánélet védelme, ipari és kereskedelmi titkok, a pénzügyi érdekek védelme, az 
információ szolgáltatójának érdekei, továbbá a tagállam jogszabályi előírásai. Nem 
szükséges ezen érdekek tényleges sérelme, csupán a veszélyeztetésük is elég. Ezen-
kívül a Határozatokban megjelenik az ún. kibocsátó szabály, melynek értelmében 
az adat birtokosának kell közvetlenül megküldeni a kérelmet, amennyiben az ter-
mészetes vagy jogi személy, tagállam, közösségi intézmény vagy testület, illetve más 
nemzeti vagy nemzetközi testület. További kivételeket is találunk, melyek diszkre-
cionálisak, a Tanács és a Bizottság működését védik. Ezekkel a határozatokkal kap-
csolatban azonban számos probléma merült fel a későbbiekben, így számtalanszor 
módosították őket.8

Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szó-
ló Egyezményét 2009-ben Tromsóban fogadták el. Az Egyezmény preambuluma 
utal a korábban elfogadott nemzetközi egyezményekre, és felsorakoztatja a szabá-
lyozás indokait. Ezek között jelöli meg, hogy a közérdekű információkhoz való jog 
gyakorlása információforrásként szolgál a nyilvánosság számára, továbbá segíti a 
közvélemény formálását a társadalom állapotával és a közhatalmi szervekkel kap-
csolatban, valamint elősegíti ezen közhatalmi szervek sértetlenségét, hatékonyságát, 
eredményességét és felelősségre vonhatóságát, így segítve legitimációjuk erősítését. 
Ezek következtében a Tanács úgy rendelkezett, hogy minden közérdekű adatot tar-
talmazó irat főszabályként nyilvános és közölhető, és ezt csak más jogok és jogos 
érdekek védelme érdekében lehet korlátozni.9 

Az Egyezmény lehetővé teszi, hogy a részes államok az abban meghatározottnál 
akár szélesebb körben is biztosíthassák a hozzáférést. Meghatározza a közhatalmi 
szerv fogalmát, mely a rendelkezések értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges, 
továbbá azt is lehetővé teszi, hogy az államok a Tanács főtitkárához címzett nyilat-
kozattal további elemeket is a fogalom alá vonjanak. Az adatigénylők körét is meg-
határozza, e szerint megkülönböztetés nélkül mindenkit megillett az információhoz 
való jog.10 Az Egyezmény rögzíti továbbá a korlátokat is, melyekre részletesebben 
később térek ki. 

A  4. cikk rögzíti, hogy az igénylőnek nincs indoklási kötelezettsége és az álla-
mok rendelkezhetnek az anonimitásról. Az Egyezmény az eljárással kapcsolatosan 
is rögzít néhány szabályt. Így a közhatalmi szerveknek segíteniük kell a dokumen-
tum azonosítását, amennyiben nem a megfelelő szervtől kérték az adat szolgálta-

8  Komanovics 2009, 18–19. o.
9  Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezmé-

nye, Preambulum, hazánkban a 2009. évi CXXXI. törvénnyel került kihirdetésre, az Egyezmény 
eredeti szövege elérhető: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayD-
CTMContent?documentId=0900001680084826.

10  Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyez-
ménye, 1–2. cikk.
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tását, úgy a megkeresett szervnek továbbítania kell a kérést a megfelelő hatáskörű 
másik szervhez, továbbá eleget kell tenni az egyenlő bánásmód és az észszerű határ-
idő követelményének. Az elutasítást csak két esetben teszi lehetővé, egyrészt ha az 
adatigénylés túl bizonytalan ahhoz, hogy az irat azonosítható legyen, másrészt, ha 
az igénylés nyilvánvalóan észszerűtlen. Az elutasítás indokát mindig közölni kell, az 
igénylő kérésére pedig írásba kell foglalni. Az Egyezmény kitér a hozzáférés mód-
jainak, a költségek viselésének és a jogorvoslatnak a szabályaira is. Ezenkívül létre-
hozott egy szakértői csoportot, mely jelentéseket készít a tagállamokról, illetve az 
Egyezmény alkalmazásáról véleményt nyilvánít és javaslatot készít. Az Egyezmény 
rendelkezik a Felek Konzultatív Tanácsának felállításáról, mely megvizsgálja a szak-
értői csoport jelentéseit, véleményeit és javaslatait, javaslatokat és ajánlásokat készít 
a Felek részére, javaslatokat tesz az Egyezmény módosítására, és véleményt formál 
az Egyezményt érintő valamennyi módosító javaslatról.11

2.2. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA

1991-ben, a Maastrichti Szerződés megkötését megelőzően a holland delegáció ja-
vaslatot tett a dokumentumokhoz való hozzáférés jogának szerződésbeli biztosításá-
ra. Erre azonban nem került sor. Ugyanakkor felkérték a Bizottságot, hogy 1993-ig 
készítsen jelentést a hozzáférés javításának lehetőségeiről.12

Ezt követően az Amszterdami Szerződés 1. cikkében módosította az Európai 
Unióról szóló szerződést, e szerint a döntéseket a lehető legnyilvánosabban kell 
meghozni. További szabályozást ugyanakkor itt is sem találunk.13

A következő fontos lépést az 1998-ban Aarhusban elfogadott, a környezeti ügyek-
ben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban tör-
ténő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Egyezmény 
jelentette. Mint az a címéből is látszik, ez elsősorban a környezeti ügyekkel foglalko-
zik, ugyanakkor az információhoz való jog fejlődésében is jelentős szerepet játszott. Az 
Egyezmény preambulumában részletesen indokolta az információhoz való jog jelen-
tőségét, e szerint az állampolgári jogok gyakorlásához elengedhetetlen az információk 
megismerésének lehetősége. Ezen információk ismerete és a nyilvánosság részvétele a 
döntéshozatalban javíthatja a döntések minőségét, és növelheti a tudatosságot.14 

11  Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyez-
ményének 4–5. és 12. cikkei.

12  Komanovics Adrienne: Információszabadság az Európai Unióban. Dialóg Campus Kiadó 
PTE ÁJK, Budapest–Pécs, 2009, 18. o.

13  Amszterdami Szerződés Az Európai Unióról Szóló Szerződés, Az Európai Közösségeket Lét-
rehozó Szerződések És Egyes Kapcsolódó Okmányok Módosításáról (97/c 340/01).

14  Convention On Access To Information, Public Participation In Decision-Making And Ac-
cess To Justice In Environmental Matters, 1998.
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Az Egyezmény rögzítette, hogy a hatóságok a környezeti információt a közérdek 
szolgálatában birtokolják, továbbá meghatározta a környezeti információ fogalmát. Az 
Egyezmény az általános rendelkezéseken túl – mint a hatóság segítségnyújtása – a 
hozzáférés módját és az elutasítás indokait is rögzítette, melyek között az alábbi in-
dokokat találjuk: a hatóság nem rendelkezik az irattal, az igénylés észszerűtlen vagy 
túl általánosan van megfogalmazva, továbbá ha az döntés-előkészítésre vagy belső 
kommunikációra vonatkozik. Ezeken kívül elutasítható a kérés akkor is, ha az vala-
milyen lényeges érdeket hátrányosan érintene. Ezek közt sorolja fel az Egyezmény 
az eljárás titkosságát, a nemzetbiztonságot, a honvédelmet, a nemzetközi kapcsola-
tokat, az igazságszolgáltatást, a méltányolható gazdasági érdeket, a szellemi tulaj-
donhoz fűződő jogokat, a titoktartási kötelezettséget, harmadik fél érdekeit, illetve a 
környezet azon részét, amelyre az adat vonatkozik.15

Két évvel később, 2000-ben a Nizzában elfogadott Európai Unió Alapjogi Char-
tája több helyen is szabályozta az információszabadság jogát. A 11. cikk a szabad-
ságjogok keretén belül rögzítette a véleménynyilvánítás és a tájékozódás jogát, mely 
magában foglalja a hatósági beavatkozás nélküli, országhatárokon átívelő informá-
ciók megismerésének és közlésének szabadságát, továbbá kiemeli a tömegtájékoz-
tatás jelentőségét is. A Charta 42. cikke a polgárok jogaiként rendelkezett a doku-
mentumokhoz való hozzáférésről. Minden uniós polgár, természetes és jogi személy 
jogosult megismerni az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumen-
tumait. Ez a cikk, mint az a szövegéből egyértelműen kitűnik, csak az Unió doku-
mentumainak hozzáféréséről rendelkezik.16

A témában 2001-ben született egy újabb átfogó rendelet, mely részletes szabályo-
kat állított fel. Legfontosabb újítása az volt, hogy egységesen, egy jogszabályba fog-
lalva tartalmazta a rendelkezéseket, valamint kikötötte, hogy ezeket az intézmények 
egyoldalúan nem módosíthatják.17

A rendelet célja a lehető legszélesebb körű hozzáférés és a lehető legegyszerűbb 
módon történő joggyakorlás biztosítása volt, továbbá a helyes igazgatási gyakorlat 
kialakítását is feladatául tűzte ki. A rendelet széleskörűen határozta meg a doku-
mentum fogalmát. Ezeken kívül részletes eljárási szabályokat is tartalmazott, vala-
mint meghatározta a kivételek körét, melyeket a későbbiekben ismertetek.18

A következő dokumentum, melyet említeni kell, a Lisszaboni Szerződés, amely az 
információhoz való jogot ugyancsak a véleménynyilvánítás és tájékozódás részeként 
határozta meg. E szerint a véleménynyilvánítás magában foglalja a véleményalkotás 
szabadságát, továbbá az információk, eszmék megismerésének és közlésének sza-

15  Convention On Access To Information, Public Participation In Decision-Making And Ac-
cess To Justice In Environmental Matters, 1998. Article 1–4.

16  Az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikk és 42. cikk.
17  Komanovics 2009, 35. o.
18  A dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001 Rendelet 1. és 3. cikk.
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badságát is. Ebbe hatósági szerv nem avatkozhat be, s országhatárokra tekintet nél-
kül garantált. A szerződés szövege külön kiemeli a tömegtájékoztatás fontosságát. 
Ez a cikk tartalmában gyakorlatilag megegyezik az EJEE korábban ismertetett 10. 
cikkével.19

Az Európai Tanács 2013-ban fogadta el az EU-minősített adatok védelmét szolgá-
ló biztonsági szabályokról szóló határozatot. Ennek a célja az volt, hogy megállapítsa 
az EU-minősített adatok védelme érdekében szükséges alapelveket és minimum-
szabályokat. A határozat az adatok nyilvánosságra kerülése esetén okozott sérelem 
mértékéhez igazodva négy minősítési szintet különböztet meg,20 s a szabályozás is 
ezekhez a szintekhez igazodik. A  határozat és mellékletei meglehetősen részletes 
rendelkezéseket tartalmaznak. A Tanács biztonsági szervezetével kapcsolatos kér-
déseket is rendezi, továbbá létrehozta a Biztonsági Bizottságot, melynek feladata, 
hogy megvizsgálja és értékelje a határozat alkalmazási körébe tartozó valamennyi 
biztonsági kérdést, és adott esetben ajánlásokat tegyen a Tanácsnak.21

2.3. A JOGOSULTAK ÉS A KÖTELEZETTEK KÖRE

Az előbbiekben ismertetett dokumentumokból több lényeges következtetés is le-
vonható, ezek közül – úgy vélem – talán a legfontosabb a jogosultak és a kötelezet-
tek körének kérdése. Az információk megismeréséhez mindenkinek joga van. Az 
igénylő anonim maradhat, és semmilyen indokolási kötelezettség nem terhelheti. 
Ugyanakkor arra is van példa, hogy az államok bizonyos esetekben csak az igénylő 
adatainak megadása után teszik számára hozzáférhetővé az adatokat, így az ano-
nimitás javarészt csak az interneten közzétett információkra vonatkozik. Fontos 
továbbá, hogy az információkhoz hozzájutó személyek azt megfelelő módon hasz-
nálják fel, ez különösen az újságírók esetében lényeges, hiszen a polgárokhoz így 
már csak közvetve jutnak el az információk. Az állami szervek feladata az együttmű-
ködés, az adatok közzététele vagy adott esetben az elutasítással és a formaságokkal 
kapcsolatos tájékoztatás, s mindezt lehetőleg rövid időn belül meg kell tenniük. Az 
információk közzétételéről törvények rendelkeznek. Ezen adatoknak több típusát 
különböztethetjük meg, gazdálkodási adatokat, a működésre vonatkozó adatokat, 
döntéseket és jogalkotási eredményeket, valamint az általános tájékoztatásokat. 
Ezek közzététele számtalan felületen elképzelhető.22

19  Lisszaboni Szerződés 11. cikk.
20  1. très secret ue/eu top secret/szigorúan titkos, 2. secret ue/eu secret/titkos, 3. confidentiel 

ue/eu confidential/ bizalmas, 4. restreint ue/eu restricte/korlátozott terjesztésű.
21  Council Decision of 23 September 2013 on the security rules for protecting EU classified 

information (2013/488/EU).
22  Smuk 2014, 108–110. o.
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2.4. A KIVÉTELEK KÖRE

Mint azt az előbbiekből már láthattuk, az információkhoz való hozzáférésnek szám-
talan lényeges oka lehet. Ugyanakkor ez a jog nem korlátlan. Bizonyos esetekben 
éppen a közérdek indokolja az adatok visszatartását, titkos voltát. 

Tehát ezekben az esetekben két érdek ütközik, az információhoz való jog és va-
lamely más, lényeges alapjog, úgymint az állam vagy polgárainak léte és biztonsága 
vagy egyéb alapvető jogaik.23

Az 1049/2001-es Rendelet csoportokra bontva, részletesen meghatározta a ki-
vételek körét. A kivételek első csoportjánál sérelemtesztet kell alkalmazni. Ameny-
nyiben meghatározott érdekek védelmét kedvezőtlenül befolyásolná, úgy meg kell 
tagadni a hozzáférést. Ezek közé tartozik a közérdek tekintetében: a közbiztonság, 
a védelmi és katonai ügyek, a nemzetközi kapcsolatok, a Közösség vagy valamely 
tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája. Továbbá idesorolja a rende-
let a személyiség és a magánszemély becsületének védelmét, különösen a személyi 
adatok védelmére vonatkozó közösségi joganyagnak megfelelően. A következő cso-
portba azok a kivételek tartoznak, amelyek esetében a sérelemteszthez közérdekteszt 
is kapcsolódik. Ezek a természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeit jelentik, 
beleértve a szellemi tulajdont is, a bírósági eljárásokat és jogi tanácsadást, továbbá 
azokat az érdekeket, melyeknek az ellenőrzések, a vizsgálatok és a könyvvizsgálatok 
a célja. Idesorolja még a rendelet azokat az eseteket, ha a nyilvánosságra hozatal az 
intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné. A harmadik csoportba 
tartozók esetében pedig meghatározott személy előzetes hozzájárulása szükséges a 
megismeréshez. Amennyiben a korlátozás a dokumentumnak csak egy részét érinti, 
akkor a többi ettől függetlenül megismerhető. Az első három bekezdésben szabályo-
zott kivételekre csak meghatározott határidőn belül lehet hivatkozni, amíg a tartal-
ma alapján indokolt. A határidő maximuma 30 év, azonban a magánszférára vagy 
a kereskedelmi érdekekre vonatkozó kivételek hatálya alá eső dokumentumok és a 
minősített dokumentumok esetében ez ennél hosszabb időtartam is lehet.24

A kivételek egy más jellegű megközelítését láthatjuk az Európa Tanács a 2009-es 
Egyezményében, amely a korlátozással kapcsolatban hármas követelményt állít fel: 
egyrészt törvényben pontosan meg kell határozni a korlátokat, másrészt ezeknek 
a cél eléréséhez szükségesnek kell lenniük, harmadrészt pedig meghatározott cé-
lok megóvása érdekében arányosnak kell lenniük. A korlátozás okait is felsorolja az 
Egyezmény, így ezek közé tartozik: 

– a nemzetbiztonság, honvédelem és nemzetközi kapcsolatok, 
– a közbiztonság, 
– a bűncselekmények megelőzése, felderítése és üldözése, 

23  Smuk 2014, 111. o.
24  Komanovics 2009, 47–54, 58. o.
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– a fegyelmi eljárások, közhatalmi szerv által folytatott vizsgálat, felügyelet és 
ellenőrzés, 

– a magánélet és egyéb jogos magánérdek, 
– az üzleti és egyéb gazdasági érdek, 
– az állam gazdasági, monetáris és árfolyampolitikája, 
– a felek egyenlősége a bírósági eljárásokban és az igazságszolgáltatás megfelelő 

működése, 
– a környezetvédelem,
– a közhatalmi szerven belüli vagy a közhatalmi szervek közötti egyeztetések 

egy tárgykör vizsgálata során.

A közérdekű adatot tartalmazó iratok kiadása megtagadható, ha az sértené az előbb 
felsorolt érdekeket. Ez alól egy kivétel van, mégpedig az, ha hozzáférés indoka sú-
lyosabb, mint a korlátoké. Az Egyezmény továbbá lehetővé teszi az államok szá-
mára, hogy meghatározott határidő eltelte után ne lehessen a felsorolt indokokra 
hivatkozni.25

2.5. AZ ÜZLETI TITKOK

Úgy gondolom, lényeges külön pár szót szólni az üzleti titkokkal kapcsolatos kér-
désekről, mivel ezek szabályozása az információszabadság vitatott része. Az állam 
és a piacgazdaság működése egyaránt elképzelhetetlen az üzleti titkok megfelelő 
védelme nélkül. Emiatt pedig ellentét feszül ezen adatok védelme és a közszféra, a 
közpénzek átláthatósága között.26

E kérdés kapcsán az első nemzetközi szabályozást a korábban ismertetett 1998. 
június 25-én Aarhusban elfogadott ENSZ Egyezmény tartalmazta, mely a környe-
zeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, valamint a nyilvánosság dön-
téshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szólt. Az Egyezmény lehetőséget biztosított arra, hogy megtagadják az informáci-
ók kiadását, ha az sértené a kereskedelmi és az ipari információ bizalmas jellegét. 
Ugyanakkor annak nincs akadálya, hogy a felek ennél tágabb körben határozzak 
meg a hozzáférés mértékét. Az Európai Unió tagállami hatáskörbe utalja a kérdés 
szabályozását. Több irányelv is szabályozza a kérdést.27 Ezek lehetővé teszik az ada-
tokhoz való hozzáférés korlátozását, ha az üzleti titkot sért. Ez alól csupán egy ki-
vételt írnak elő a környezeti kibocsátással kapcsolatos adatok körét. A 2003/98/EK 

25  Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférésről szó-
ló egyezményének 3. cikke.

26  Jóri–Hegedűs–Kerekes 2010, 401. o.
27  2003/4/EK, 90/313/EGK irányelv.
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irányelv a hozzáférés köréből kiemeli a kereskedelmi titoktartást, ugyanakkor ki-
mondja, hogy ezek csupán minimum szabályok, melyek a tagállamok meglévő sza-
bályaira épülnek, s nem szűkítik le azokat. A közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz 
való hozzáférésről szóló Európa tanácsi Egyezmény is megengedi az üzleti, gazda-
sági érdekből történő korlátozást, azonban ezzel együtt deklarálja, hogy az államok 
szélesebb körben is engedélyezhetik a megismerést.28

3. A MAGYAR SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYOS  
KÖVETELMÉNYEK FÉNYÉBEN

A Velencei Bizottság 2012-ben adta ki állásfoglalását az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről.29

A törvény sok kritikát kapott, mivel megszüntette az adatvédelmi biztos intéz-
ményét, s helyette létrehozta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
ságot. A jogalkotó az új szabályozással gyengítette az adatvédelemmel kapcsolatos 
jogokat. Az adatvédelmi biztos mandátumának lejárat előtti megszüntetése sértette 
az intézmény függetlenségét.30 

A Bizottság állásfoglalását az Alaptörvénnyel kapcsolatos állásfoglalással össze-
függésben kell értelmezni. A dokumentum az európai és a nemzetközi standardok-
ra is kitér, majd ezt követően törvénnyel kapcsolatos főbb problémákat, kérdéseket 
vizsgálja. Az alábbiakban ezeket szeretném röviden ismertetni. A törvény hatályával 
kapcsolatban a legfontosabb, hogy két eltérő, sőt ellentétes szabályozási területet fed 
le, egyrészt az információval kapcsolatos önrendelkezési jogot, másrészt az infor-
mációszabadságot, azonban ez a dualitás értelmezési és alkalmazási problémákat 
vethet fel. Az állásfoglalás jelentős részében az adatvédelemmel illetve a NAIH in-
tézményével kapcsolatos kérdéseket feszegeti. A közérdekből nyilvános adat fogal-
ma és a hatállyal kapcsolatos kritériumok további fejlesztést igényelnek. A Bizott-
ság véleménye szerint a kivételek körében is pontosításra szorul néhány szabály. 
A hatóság eljárásával kapcsolatban a Bizottság úgy vélekedett, hogy az összhangban 
van a követelményekkel. Ugyanakkor az egyértelműség kedvéért előnyösebb lenne 
felsorolni a kérelmező minden lehetőségét egy rendelkezésben, valamint további 
megfontolást igényelne a minősített adat felügyeleti eljárása. Az állásfoglalás szerint 

28  Jóri–Hegedűs–Kerekes 2010, 410–411. o.
29  Opinion on Act CXII of 2011 on informational Self-determination and Freedom of Infor-

mation of Hungary, adopted by the Venice Commission at its 92nd Plenary Session (Venice, 
12–13 October 2012) CDL-AD(2012)023-e.

30  Halmai Gábor – Kim Lane Scheppele (szerk.): Vélemény Magyarország új alkotmányos rend-
jéről: amicus brief a Velencei Bizottságnak az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről és a legfonto-
sabb sarkalatos törvényekről. Eötvös Károly Intézet, 2012, 44–47. o.

http://ekint.org/lib/documents/1479670012-amicus_cardinal_laws_magyar_final.pdf.
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a törvény összességében megfelel a nemzetközi és európai standardoknak, ugyan-
akkor néhány pontban összefoglalva tartalmazza azokat a kérdések, problémákat, 
melyek további megfontolást igényelnek. Ilyen például a NAIH elnökének jelölésé-
nek módja.31

A Velencei Bizottság állásfoglalásának megjelenése óta az Infotörvény többször is 
módosult, így adódik a kérdés, hogy a jelenlegi szabályozás harmonizál-e az állás-
foglalásban található megállapításokkal, valamint hogy az abban foglalt javaslatok-
nak eleget tettek-e. 

A  törvénybe bekerült a kötelező szervezeti szabályozás és az adatvédelmi inci-
dens. Ugyanakkor a közérdekű adatigénylés körében korlátozások léptek életbe.32 
A módosításokkal úgy vélem, főbb vonalaiban továbbra is érvényesek az állásfogla-
lásban tett megállapítások, az ajánlások teljesítése továbbra is várat magára. 

Ezenkívül a módosításokkal kapcsolatban több probléma is felmerült. Egyrészt 
elutasítható az adatigénylés, ha az információ, amelyre vonatkozik, jövőbeli döntés 
alapjául szolgálhat. Ez természetesen értelmezési problémákat vet fel, hiszen min-
den információ szolgálhatja további döntések megalapozását. Másrészt az ismételt 
anonim adatkéréseknek nem kell eleget tenni, akkor sem, ha a korábbi igénylést 
nem teljesítették. Továbbá korlátozásokat vezet be a módosítás a szerzői jogi véde-
lem alatt álló művek esetében, valamint uniós érintettség esetén. S talán a leglénye-
gesebb probléma, hogy az adatigénylés költségtérítésének mértékét kiszélesítették, 
ez pedig igen jelentős korlátozást jelent.33 Ezek alapján látható, hogy az informáci-
ókhoz való hozzáférés minél szélesebb körű biztosítása helyett tovább nehezítették 
az adatigénylők helyzetét.

4. A STRASBOURGI BÍRÓSÁG ÍTÉLETEI

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogához az Emberi Jogok Európai Egyez-
ménye szolgál keretként.34 Az Egyezmény fentebb tárgyalt 10. cikke tartalmazza az 
információszabadsághoz való jogot. A  Bíróság számtalan esetben foglalkozott az 
információszabadság kérdésével, az alábbiakban ezek közül szeretnék néhány jelen-
tősebb esetet kiemelni.

31  Opinion on Act CXII of 2011 on informational Self-determination and Freedom of Infor-
mation of Hungary, adopted by the Venice Commission at its 92nd Plenary Session (Venice, 
12–13 October 2012) CDL-AD(2012)023-e.

32  2015. évi CXXIX. törvény jelentősen módosította az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

33  https://atlatszo.hu/2015/06/28/adatigenyles-ellenes-torvenymodositasok-ujabb-po-
fon-az-informacioszabadsagnak/ (2017. 02. 26.)

34  Grád András – Weller Mónika: A  strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. HVG-
ORAC, Budapest, 2011, 15. o.
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A  Bíróság gyakorlata alapján a kibocsátó szándékát védi az Egyezmény, azt a 
szándékot, mely szerint mindenki számára hozzáférhetővé kívánja tenni az adott 
információt. Az állam nem akadályozhatja, hogy ezt az információt valaki megis-
merje. A Bíróság tehát akkor ad helyt a kérelemnek, ha az állam megsérti ezt a köte-
lezettségét. Azonban amennyiben az információ birtokosának nem áll szándékában 
hozzáférhetővé tenni ezeket az információkat, úgy a korlátozásnak jóval szélesebb 
körben helye lehet. Ugyanez vonatkozik ezek más személy részére történő tovább 
adására is.35

Az Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland (1992.) ügy esetében a tény-
állás szerint mivel Írországban nem engedélyezett az abortusz, így az ír állam meg-
tiltotta, hogy a terhes nők számára olyan abortusszal kapcsolatos információkat 
adjanak át, amelyből megtudhatták, hogy Angliában hol végeznek el ilyen beavatko-
zásokat. A Bíróság úgy ítélte, hogy a hatóságok ilyen jellegű intézkedése aránytalan a 
kitűzött céllal, továbbá kártérítés megfizetésére kötelezte az államot.36

A „klasszikus” információszabadság tárgykörébe tartozó eset a Guerra and Ot-
hers v. Italy (1998) ügy. A dél-olaszországi Manfredoniában élő, mintegy 40 fő, pa-
nasszal fordult bírósághoz a közeli mezőgazdasági kémiai üzem miatt. 1988-ban az 
üzemet magas veszélyességi fokozatúvá minősítették, s a kérelmezők szerint nagy 
mennyiségű gyúlékony gázt és további mérgezőanyagokat juttatott a környezetbe. 
A  korábbiakban előfordult baleseteknél többeket is mérgezéssel szállítottak kór-
házba, továbbá az önkormányzat által megbízott bizottság megállapította, hogy az 
elhelyezkedése miatt a levegőbe kerülő anyagokat a lakott területek felé sodorja a 
szél. Ezenkívül az üzem megtagadta a helyszíni vizsgálatot, szűrőberendezései nem 
voltak megfelelőek, és a hatástanulmányok sem voltak teljesek. A kérelmezők a 2. 
élethez való jogról szóló, a 8. magánélethez való jogról szóló és 10. véleménynyilvá-
nításról szóló cikk megsértésének megállapítását kérték a Bíróságtól, mely megál-
lapította, hogy a hatóságoknak tájékoztatnia kellett volna a polgárokat a veszélyről, 
azonban ennek nem tettek eleget. Ugyanakkor a Bíróság ítélete szerint, a hivatkozott 
cikk alapján az államnak csupán tartózkodnia kell az információszerzés akadályozá-
sától, de ez nem jelent pozitív kötelezettséget az információk terjesztésére, így jelen 
esetben az Egyezmény 10. cikke nem volt alkalmazható, így csak a 8. cikkben foglalt 
egészséghez való jog megsértése miatt marasztalta el az olasz államot.37 

A TASZ v. Magyarország (2009) ügyben a Bíróságnak az alkotmánybírósági be-
adványok megismerhetőségének kérdésében kellett döntenie. Ebben az esetben a 
kérelmezők egy képviselő alkotmánybírósági beadványához kívántak volna hozzá-

35  Uo. 589–590. o.
36  Case Of Open Door And Dublin Well Woman V. Ireland (Application No. 14234/88; 14235/88), 

valamint Grád–Weller 2011, 590. o.
37  Case of Guerra and Others v. Italy, judgment of 19 February 1998 (14967/89). Az ítélet 

magyar nyelvű szövege: http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/guerra-es-tarsai-olaszorszag-elle-
ni-ugye-1496789.
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férni, azonban kérésüket az Alkotmánybíróság elutasította. A kérelmező az Egyez-
mény 10. cikke megsértésének megállapítását kérte. A Bíróság érvelése szerint az 
állami beavatkozás csak akkor felel meg az Egyezménynek, ha az a 2. bekezdésben 
meghatározott követelményeknek megfelel. Ezért meg kellett vizsgálnia, hogy a be-
avatkozás törvényben meghatározott, törvényes célnak megfelelő, demokratikus 
társadalomban szükséges volt e. A Bíróság az első két kritérium teljesülését meg-
alapozottnak találta, azonban a harmadik feltétel esetében annak hiányát állapította 
meg. Úgy vélte, jelen ügyben a sajtó „házőrzőkutya” funkcióját csorbította az állam, 
nem pedig a hivatalos iratokhoz hozzáférés általános jogát. A hatóságok sajtófunk-
ciókat akadályozó intézkedéseit a gyakorlat szerint alaposan meg kell vizsgálni min-
den felmerülő esetben, továbbá az állam köteles ezeket az akadályokat elhárítani. 
A kérelmező az indítványozó személyes adatai nélkül kért információt, valószínűt-
len, hogy bármilyen magánéletet sértő adat kiolvasható a beadványból. Ugyanakkor 
mivel a képviselő tájékoztatta a sajtót a benyújtásról, így az összeköthető a szemé-
lyével, ugyanakkor a közéleti szereplők nem hivatkozhatnak személyiségi jogaikra a 
közügyekkel kapcsolatos álláspontjuk esetében, hiszen az afféle cenzúraként jelent-
kezne. Ennek tükrében a Bíróság megállapította a 10. cikk sérelmét.38

Nemrég született ítélet a Magyar Helsinki Bizottság v. Magyarország (2016) ügy-
ben, melyben a Bíróság elmarasztalta Magyarországot a véleménynyilvánításhoz fű-
ződő jog megsértésében, mert a rendőrség megtagadta a kirendelt védők nevének 
és ügyeik számának kiadását.39 A Bizottság kutatásai alapján arra a megállapításra 
jutott, hogy a kirendelt védői rendszer működése sikertelen, alacsony hatásfokkal 
rendelkezik. Úgy vélték, ennek oka lehet, hogy nagyobb arányban rendelik ki azokat 
a védőket, akik „nem nehezítik meg” a nyomozást. Ez pedig veszélyezteti a hatékony 
védelemhez való jogát a terhelteknek. A rendőrkapitányságoktól kikért adatok alap-
ján megállapítható volt, hogy több esetben is aránytalanok voltak a kirendelések, 
néhány ügyvéd több száz kirendelést kapott, s arra is volt példa, hogy egy rend-
őrkapitányságon az esetek jelentős többségében ugyanazt a személyt rendelték ki. 
Három esetben nem adták ki a kért információkat és a Legfelsőbb Bíróság is úgy 
döntött, hogy ezen adatok nem ismerhetők meg. Ebben a három ügyben fordult a 
Bizottság a Bírósághoz az Egyezmény megsértésének megállapítása érdekében. Mi-
vel elvi jelentőségű ügyben kellett döntést hozni, így ebben az esetben a Bíróság 
Nagykamarája hozott döntést. A Bíróság nem fogadta el magánélet védelmét, mint a 
hozzáférhetővé tétel korlátját, továbbá az érvelés szerint a korlátozás nem volt szük-
séges a demokratikus társadalom működéséhez, így marasztaló ítéletet hozott.40

38  Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (37374/05. 2009).
A  döntés magyar nyelven: http://tasz.hu/informacioszabadsag/magyar-nyelven-strasbourgi- 

dontes.
39  Case of Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary (Application No. 18030/11).
40  Összefoglaló a Helsinki Bizottság honlapján: http://www.helsinki.hu/magyar-helsinki-bi-

zottsag-kontra-magyarorszag/
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5. ÖSSZEGZÉS

Az információszabadság a demokráciában az egyik legfontosabb alapjog, hiszen az 
állam, a közszféra működése csak így válik átláthatóvá. 

Ahogyan azt láthattuk a nemzetközi jogban számtalan egyezmény és rendelet 
szabályozza az információszabadságot és annak részeként a közérdekkel indokolt 
titkok körét. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy ezek csupán keretet alkot-
nak a nemzeti szabályozáshoz, elsősorban minimumkövetelményeket állítanak fel, s 
ennek a keretnek a kitöltését a részes államokra bízzák. Kétségkívül a legérdekesebb 
kérdés az adatokhoz való hozzáférés korlátozása, hiszen ez egyben alapjog-korláto-
zást is jelent. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, megállapíthatjuk, hogy általánosságban 
azok az adatok esnek védelem alá, melyeknek „titokban maradása” az állam meg-
felelő működéséhez, szuverenitásának megőrzéséhez, valamint az állampolgárok 
védelméhez elengedhetetlen. 

Úgy gondolom mind a hazai, mind a nemzetközi szabályozást lehetne még fej-
leszteni. A legfontosabb talán az lenne, hogy a kivételek körét gondosan mérlegelve 
és a lehető legszűkebben állapítsák meg. Célszerű lenne az egyes nemzeti szabá-
lyokat a nemzetközi szabályozáson keresztül közelebb hozni egymáshoz. További 
egyezmények keretein belül szélesíteni lehetne a rendelkezések körét, ezáltal biz-
tosítva azt, hogy az egyes államok ne korlátozhassák indokolatlanul az információ-
szabadságot. Illetve úgy vélem, hogy az EJEB joggyakorlatának az utóbbi években 
megfigyelhető fejlődése is jelentősen elősegítheti a közérdekű adatok megismerésé-
hez való jog szélesedését.
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BARTAKOVICS LILLA

A KÖZÉRDEK MEGJELENÉSE A MÉDIATANÁCS 
HATÁROZATAIBAN

1. KÖZÉRDEK ÉS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK – BEVEZETÉS 

A média- és sajtószabadság minden demokratikus berendezkedés alkotmányos cél-
ja, mely biztosítja az információ szabad áramlását, a tájékozódáshoz és a tájékozó-
dáson alapuló szabad véleményformáláshoz való jogot. A média- és a sajtószabad-
sága azonban szabályozás alá esik, azaz egy szabad sajtóval rendelkező államban 
sem beszélhetünk abszolút értelemben vett sajtószabadságról. A  központi kérdés 
tehát abban áll, hogy hol húzzuk meg a média és a sajtó szabadságának határait. Or-
szágonként különböző annak elhatárolása, hogy mi az a módszer vagy intézkedés, 
amit a szabad sajtóval még összeegyeztethetőnek tekintenek. Számos ország, köztük 
Magyarország is, állami feladatnak tekinti, hogy saját televíziós adókat, úgynevezett 
közszolgálati adókat tartson fenn, ezen esetek nyilvánvalóan magukban hordozzák 
annak a veszélyét, hogy az állam akár az egész médiarendszert az uralma alatt tart-
hatja, azaz ez a koncepció is a sajtószabadság korlátjának egyik meghatározó meg-
nyilvánulása. A média tartalmi szabályozásának egy másik lehetséges formája, ami 
a témánk szempontjából relevánsabb, hogy a sajtószabadságot korlátozó szabályok, 
általánosan a demokratikus rendszerekben a közösség érdekére, a közérdekre vezet-
hetők vissza.1

Mi is az a közérdek? A mindennapjaink során a tévében, rádióban és az interne-
ten számtalanszor hallhatjuk és olvashatjuk, hogy a „köz érdekében hozták meg a 
döntést”, „közérdekű célt szolgál”, jogosan felmerül tehát a kérdés, hogy mi is az a 
közérdek. Talán csak egy gumifogalom vagy retorikai eszköz, amire bármikor hi-
vatkozni lehet? A közérdek számos szakirodalmi műben megjelenik, mégis konkrét 
definiálására nem találunk egy átfogó, univerzális, mindenre kiterjedő fogalom-
meghatározást. Ha megpróbálnám körülírni, akkor a közérdeket úgy fogalmaznám 
meg, hogy nem más, mint a társadalom egészének a közös érdeke, melyet magán-

1  Polyák Gábor: A közönség joga Közérdek és kiegyensúlyozottság a médiában. Jogiforum.hu, 
2001.
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érdekek hatnak át, amik együttesen határoznak meg egy a társadalom egésze által 
megkívánt elérendő közös célt. A közérdek főleg a politika területén érvényesülő 
fogalom, hiszen általában a politikai döntéshozó szerv határozza meg, hogy mi a 
közösségi érdek, és a különböző pártok erre hivatkozással próbálják elérni dönté-
seik, cselekvéseik társadalmi elfogadottságát. A politikai erők azonban folyamato-
san változnak, ennek kapcsán a társadalmi érdek is folyamatosan módosul. Vannak 
azonban általános, mindenkor megkívánt társadalmi érdekek, amik állandóan sze-
repelnek a jogszabályokban. Ilyennek tekintjük az emberi méltóság tiszteletben tar-
tását, az élethez, a magánélethez való jogot, a szabadságjogokat azon belül is a vallás, 
véleménynyilvánítás és tájékoztatás szabadsága, továbbá a tulajdonhoz való jogot, a 
törvény előtti egyenlőséget, esélyegyenlőséget, alapvető jogok tiszteletben tartását.2

A médiaszabályozás területén a legfőbb követelmény, hogy az állampolgárok ér-
dekeit szolgálja, és a közérdekhez csoportosítható érdekek hassák át. A 37/1992 (VI. 
10.) AB határozat tartalmazza egyrészt, hogy a véleménynyilvánításhoz való jog ala-
nyi alapjog, amelyből mint anyajogból levezethető, hogy „a sajtó nemcsak a szabad 
véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoztatásé is, azaz alapvető szerepe van a 
véleményalkotás feltételét képező tájékozódásban”.3 A  tájékoztatás alapkövetelmé-
nyeként határozták meg, hogy teljes körű, elfogulatlan, kiegyensúlyozott arányú és a 
valóságnak megfelelő legyen. A sajtó- és a médiaszolgáltatás legfőbb feladata, hogy a 
társadalom tagjait, csoportjait tájékoztassa a hazai és a világi eseményekről, történé-
sekről, továbbá fontos szerepe van abban is, hogy a hatalmat gyakorló szervek dön-
téseit a nyilvánosság megismerhesse. Közérdekű funkciói között említeném még, 
hogy kialakítja és továbbítja az emberekben, illetve a társadalomban az értékeket 
jelentő és követendő viselkedési mintákat, továbbá meghatározó szerepet vállal az 
oktatás, ismeretterjesztés területén is.4

2. A MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS – KÖZÉRDEK A MÉDIATANÁCS 
HATÁROZATAIBAN

A magyar médiatartalom-szabályozás területén a 2010. évi CIV. a sajtószabadság-
ról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény (Smtv.), illetve a 2010. 
évi CLXXXV. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 
(Mttv.) lényeges változásokat hozott. E két törvénnyel kapcsolatban számos olyan 
kritika fogalmazódott meg, ami a tartalomszabályozás alkotmányosságát vitatja. 
Az Smtv. a Sajtó kötelezettsége című fejezet (13–20. §) alatt foglalja össze a médi-

2  Balázs Zoltán: A közérdek az Alkotmánybíráskodásban (2012–2014). Politologia.tk.mta.hu
3  37/1992 (VI. 10.) AB-határozat.
4  Koltay András: A média tartalmi szabályozásának alkotmányossága az új magyar média sza-

bályozásban. Médiakutató 2011. ősz.
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atermékek tartalmi korlátozásait, melyek felügyeletét az Mttv. a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának hatáskörébe utalta. A 165/2011 (XII. 20.) AB 
határozatban megállapításra került, hogy a Médiatanács tárgyi hatálya az audiovi-
zuális (televíziós, rádiós) médiatartalmak vizsgálatáig terjed, a korábban fennálló, 
nyomtatott és az online sajtótermékekre vonatkozó törvényi hatályt felszámolták, 
az egyén személyes jogérvényesítési lehetőségére hivatkozva. A tanács feladat-mű-
ködését, hatásköreit és eljárását a 2010. évi CLXXXV. törvény és a Médiatanács 
Ügyrendje határozza meg. A Médiatanács egy elnökből és további négy tagból álló 
testület, mely a törvényeknek alárendelt, tevékenységi körében nem utasítható. 
A Médiatanács a közérdek védelmében fellépő szerv, amely vizsgálja a vélemény-
szabadság korlátjául szolgáló törvényi rendelkezéseket. A  témakör szempontjából 
a legfontosabbakat említve, az emberi méltóságot, emberi jogok védelmét, alkot-
mányos rend tiszteletben tartásának követelményét, a magánélet megsértésének 
tilalmát, gyűlöletbeszéd tilalmát, a közerkölcs védelmét, a kiegyensúlyozott tájékoz-
tatást és a kiskorúak védelmére vonatkozó szabályokat. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy ezen közérdekeket a törvények tételezik, a Médiatanács pusztán az értelmezést 
végzi és tölti ki tartalommal. A továbbiakban az említett védendő értékeket fogom 
bemutatni a tanács határozatain keresztül.5, 6

2.1. KISKORÚAK VÉDELME

Napjainkban a fiatalok és a média kapcsolata vitathatatlan. Az elektronikus média 
és az internet elterjedésével a fiatalok szinte a nap 24 órájában különböző médi-
atartalmakkal találkoznak, amely a véleménynyilvánításhoz való joguk alapján 
megilleti őket. A probléma esetükben az, hogy manapság egyre gyakoribbak a féle-
lemkeltő, erőszakos, szexuális médiatartalmak, melyeket a kiskorúak az életkoruk, 
valamint az élettapasztalati hiányosságaik miatt nem tudnak megfelelően kezelni, 
ezáltal befolyásolhatóvá, védtelenné vállnak a médiumokkal szemben. Szükségsze-
rűvé válik tehát, hogy a kiskorúakat mint védendő társadalmi csoportot elszepa-
ráljunk a fejlődésükre káros médiatartalmaktól, következésképpen elengedhetetlen 
közérdek a műsorszolgáltatók véleménynyilvánítási szabadságát határok közé szo-
rítani. A kiskorúak védelme a nemzetközi és a hazai médiaszabályozás területén is 
központi probléma. A szabályozás célját tekintve egyértelműen kimondható, a cél a 
kiskorúak megóvása a média ártalmas hatásaitól, nem kívánatos tartalmaktól. Ha-
zánkban számos módszer biztosítja a kiskorúak védelmét. Elsősorban említeném a 
műsoridő-elválasztás módszerét, mely esetben meghatározott műsortartalmakat a 
szolgáltató csak bizonyos időtartamokban, főleg az éjszakai órákban tehet közzé. 

5  165/2011 (XII. 20.) AB-határozat.
6  Koltay 2011 ősz.
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Továbbá kiemelném még a minősítési besorolás és az annak megfelelő piktogram-
jelzések technikáját, melyeket látható helyen kell a képernyőn elhelyezni a műsoridő 
teljes tartalmára, tájékoztatásul, hogy a közvetített tartalom megtekintése hány éves 
kortól ajánlott. Végső soron pedig a gyermekvédőzár-rendszert emelném ki, amely 
megfelelő PIN-kód megadása nélkül a műsor blokkolását teszi lehetővé.7

A kiskorúak védelme a Médiatanács 1326/2012 (VII. 18.) határozatában a követ-
kezőképpen jelenik meg. A kifogás szerint az RTL Klub által 2012. március 17-én su-
gárzott Csillag születik című műsor megsértette a műsorszám korhatár-kategóriába 
sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A tényállás szerint a 
műsorszámban egy Plazma nevű előadó bemutatkozó rapprodukcióját láthatták a né-
zők. A rapszám számos szexuális kontextusban használt goromba, trágár kifejezéseket 
tartalmazott, amely gyakran olyan méreteket öltött, ami meghaladta a kategóriába so-
rolás mértékét. A műsorszerkesztők megpróbálták ezeket a kifejezéseket kisípolni, de 
a kifejezések szájról könnyen leolvashatók voltak, és a kisípolás nélküli szövegekből is 
egyértelmű volt produkció témája. Az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerint „Azt a műsor-
számot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva 
nem érthet meg vagy félreérthet”, tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott kategó-
riába kell sorolni, míg az (5) bekezdés értelmében pedig „Azt a műsorszámot, amely 
alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőt-
len befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy 
témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus”, tizenhat 
éven aluliak számára nem ajánlott minősítéssel kell ellátni. A tanács az indoklásában 
megállapította, hogy míg az első kategóriánál a jogalkotó nem nevesítette azokat a tar-
talmakat, amik károsak lehetnek 12 éven aluliak fejlődésére, addig a második esetben 
konkrétan nevesítette az erőszakra és a szexualitásra való utalást, amely alkalmas lehet 
a fejlődés kedvezőtlen befolyásolására. Így a tanács döntése szerint a produkció a tör-
vény szerinti besorolási kategóriába ütközött. Továbbiakban kifejtette, hogy a 16 éven 
aluli korosztályt mintakeresés jellemzi, ezért különösen fontos, hogy a szolgáltató mi-
lyen mintákat tár a védendő korosztály elé. Megállapította azt is, hogy ezen korosztály 
gyorsan elsajátítja a nyelvi fordulatokat és a vulgáris szexuális töltetű beszédmódokat, 
melyek negatív hatással lehetnek a fiatalság gondolkodásmódjára. A tanács kitért arra 
is, hogy a műsorszámot megelőző bemutatkozó film is alkalmas volt arra, hogy szim-
pátiát alakítson ki, ezáltal megkönnyítve a fiataloknak az előadóval való azonosulást. 
Az eset tanulsága, hogy a közérdek, azon belül is elsősorban a gyermekek érdekeinek 
védelme (különösen fogékony korcsoportról lévén szó) előtérbe kerül a véleménynyil-
vánítás szabadságával (s így a vulgáris, a fiatalok gondolkodásmódját negatív irányban 
befolyásoló beszéddel) szemben.8

7  Kóczián Sándor: Gyermekvédelem a médiajogban. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanács Médiatudományi Intézete, 2014.

8  Médiatanács 1326/2012 (VII. 18.) határozata.
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2.2. EMBERI MÉLTÓSÁG, MAGÁNÉLET VÉDELME

A média- és sajtószabadság egyik legjelentősebb korlátja az emberi méltósághoz való 
jog, amely számos emberi jogi egyezmény és alkotmány tárgya. Az emberi méltóság, 
illetve az emberi jogok tiszteletben tartása és a sajtószabadsághoz való jog ütközése 
a médiaszabályozás és a médiahatósági jogalkalmazás egyik legsúlyosabb, egyben 
legösszetettebb kérdése. A szemben álló jogok az alapjogi hierarchiában egyaránt 
magasan helyezkednek el, ez pedig különösen nehézzé teszi a konfliktus feloldását. 
Az emberi méltóság a személyiségi jogok anyajoga, amely minden embert szüle-
tésénél fogva megillet, kikényszeríthetősége minden jogági szabályozás alapköve-
telménye. Az emberi méltóság nem más, mint egy jog, „amelynél fogva az ember 
alany marad, nem válhat eszközzé vagy tárggyá”.9 Az alkotmánybírósági határozatok 
szerint az emberi méltóságnak mint anyajognak két arculata van, az egyik, hogy 
valamennyi alapjognak a gyökere, amelyre az összes alapjogunk visszavezethető, és 
melyből további jogokat vezethetünk le. A másik oldala, hogy olyan „szubszidiári-
us alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben 
felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, 
nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható”.10 A Médiatanács a közigazgatási jo-
gágon belül testesíti meg az emberi méltóság védelmének egyik eszközét, amely az 
Smtv. 14. § (1)–(2)-ben a következőképpen jelenik meg: „A médiaszolgáltatónak az 
általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. 
Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban tör-
ténő öncélú és sérelmes bemutatása.” Újdonság az új szabályozásban, hogy külön 
nevesítik a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel való bánásmódot, 
melyet azért emeltek ki, mert esetükben hiányzik vagy korlátozott a védekezés le-
hetősége.11, 12, 13

A  Médiatanács 169/2013 (I. 30.) számú határozatában megállapította, hogy a 
TV2 a Mokka című műsorában hirdetett nyereményjátékkal megsértette az emberi 
méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi előírásokat. A tényállás szerint a 
csatorna egy gyermekgyilkossággal kapcsolatban hirdetett nyereményjátékot, mely 
során a nézők arról szavazhattak, hogy mi lehetett az édesanya indítéka a bűncselek-
mény elkövetéséhez. A szavazásra a műsor idő alatt többször buzdították a nézőket, 
illetve a nyereményeket is bemutatták. A tanács megállapította, hogy a nyeremény-
játékban a kisfiú gyilkosságával kapcsolatban feltett kérdés és az arra adható vála-

9  64/1991 (VII. 17.) AB-határozat.
10  8/1990 (IV. 23.) AB-határozat.
11  Koltay András: Az emberi jogok, az emberi méltóság és alkotmányos rend védelme a ma-

gyar médiaszabályozásban. In Medias Res 2012/1., 3, 37–66. o.
12  Az új magyar médiaszabályozás. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mtmi.hu), Buda-

pest, 2011/11., 129–132. o.
13  Koltay 2011. ősz.
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szok az empátia teljes hiányát tükrözték, és az, hogy ezt a tragikus eseményt egy 
nyereményjátékkal hozták összefüggésbe, teljességgel az emberi méltósághoz való 
jog követelményébe ütközik. Az eset azért különleges, mert a szóban forgó jog két 
oldalról is megközelíthető, a gyermek és a nézők oldaláról. A csatorna a gyermek ke-
gyeleti jogát sértette meg, ami az egykoron meglévő emberi méltósághoz való jogból 
vezethető le. A Médiatanács eljárása szempontjából azonban nagyobb relevanciá-
val bír a közönség „méltósága”, ugyanis a határozat indoklásában egyértelműen ez 
kerekedik felül a gyermek méltóságával szemben. Megállapítása szerint egy ember 
halálán alapuló nyereményjáték ugyanis (normális esetben) nem összeegyeztethető 
a társadalom erkölcsi normáival, így a közérdekkel sem.14

Hasonló elv fogalmazódik meg a magánélet védelméhez fűződő jog esetén, mely 
esetben „a jogalkalmazás nem irányulhat az egyéni jogok védelmére: a magánszféra 
megvédése a médiaszabályozásban akkor képzelhető el, amikor a jogsértés szintje 
szükségessé teszi a közérdekből való fellépést, mert a demokratikus nyilvánosság 
alapvető szabályát sérti meg az adott médiatartalom-szolgáltató, amivel a nyilvá-
nosság megfelelő működését sodorja veszélybe. A magánélet esetében ugyanazon 
látszólagos paradoxonnal találkozunk (nevesített egyéni jogok közérdekű érvénye-
sítése), de valójában nem erről van szó: „a cél mindenkor a nyilvánosság védelme, 
az egyéni jogérvényesítés érintetlenül hagyásával.”15

2.3. EMBERI JOGOK VÉDELME

Az emberi jogok olyan jogosítványok, amelyek az embert, az emberi méltósághoz 
hasonlóan, születéstől fogva megilleti, védelmük és elismerésük minden demokrati-
kus rendszer alapköve. Az emberi jogok védelme a média- és a sajtószabadság bizto-
sításának egyik negatív eszköze, amely tevőleges magatartás helyett jogsértéstől való 
tartózkodásra, annak elkerülésére kötelez. Célját tekintve elmondhatjuk, hogy nem 
az egyén védelmét helyezi középpontban, hanem a közönség, a nézők, a hallgatók 
és olvasók érdekeit képviseli. A Médiatanács eljárását tehát ezen jogok megsértése 
esetén nem az egyéni jogok, hanem a közösségi érdekek megsértése alapozza meg. 
Az egyén számára így továbbra is biztosítva marad a büntetőjogi és polgárjogi el-
járás megindításának lehetősége, azaz az egyén önrendelkezési joga nem sérül. Az 
Smtv. 15. § tartalmazza ezen jogok érvényesülését, melyek a médiatartalom-szol-
gáltatónak megállapított kötelezettségekben nyilvánulnak meg. Mindenekelőtt ti-
lalmazza a nyilvánosságra szánt nyilatkozatokkal való visszaélést, továbbá megha-
tározza, hogy az elkészített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek a közlést 

14  Médiatanács 169/2013 (I. 30.) számú határozata.
15  Az új magyar médiaszabályozás. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mtmi.hu), Buda-

pest, 2011/11., 133. o.
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megelőzően meg be kell mutatni, illetve nem közölhető az olyan nyilatkozat, melyen 
a szolgáltató érdemi változtatást és torzítást eszközölt, vagy amely a nyilatkozatot 
adó számára egyébként sérelmes. Kimondja azon megállapodások semmisségét, 
melyek korlátozzák a médiatartalomban szereplő személyeknek a jó hírnévhez, be-
csülethez, magánélethez való jogát valamint a nyilatkozat visszavonásához fűződő 
jogot.16, 17

Az emberi jogok joggyakorlatban való megjelenése a Médiatanács 825/2013. (V. 
14.) határozata alapján. A kérelmező a beadványában előadta, hogy a Hír TV Zrt. 
által közvetített Célpont című műsorszámban egy név nélküli, kitakart arcú személy 
arról nyilatkozott, hogy a kérelmező annak idején nem végezte el a diploma kiadá-
sához szükséges tanítási gyakorlatot. Ezt követően a nyilatkozatott tevő másnap a 
Magyar ATV Zrt. nevű csatornán immár névvel és arccal nyilatkozott, hogy a fen-
tiekben említett felvételt a csatorna rejtett kamerával készítette, ő nem ezt nyilatkoz-
ta, a felvételt összevágták. A kérelmező a kiegyensúlyozottság és az emberi méltóság, 
illetve az emberi jogok megsértése miatt kérte a hatóság eljárását. A Médiatanács a 
vizsgálódása során megállapította, hogy a nyilatkozattevő kijelentései alkalmasak 
voltak arra, hogy a kérelmező személyiségi jogainak sérelméhez vezessenek, azon-
ban nem eredményezett a közönség szempontjából érdeksérelmet, hátrányt, így az 
eljárás lefolytatására nem rendelkezett hatáskörrel. Maga a kifogásolt tartalom nem 
volt összeegyeztethetetlen az emberi jogokkal, és nem merült fel más olyan körül-
mény sem, amely az intézményes jogvédelem szükségességét támasztotta volna alá. 
A határozat kiemelte, ha a közzétett állítás ténylegesen hamisnak bizonyul, a sérel-
met szenvedő félnek egyéb jogi eszközök továbbra is rendelkezésre állnak a jogainak 
védelme érdekében.18

2.4. AZ ALKOTMÁNYOS REND TISZTELETBEN TARTÁSA

Az alkotmányos rend nem más, mint az Alaptörvényben lefektetett népfelség elve 
alapján működő a többpárti demokrácia és a hatalmi ágak megoszlásán alapuló 
rendszer. A 46/2007. (VI. 27.) AB-határozat szerint az alkotmányos rend tisztelet-
ben tartásának kötelezettsége a médiaszabályozásban alkotmányosan előírható. Ha-
zánkban az Smtv. 16. §-ában következőképpen jelenik meg: a médiatartalom nem 
sértheti az alkotmányos rendet. Az alkotmányos rend a médiaszabályozásban külön 
nem definiált, a jogrendszerben azonban egyértelműen azonosítható tartalommal 
bíró jogi kategória: „Az alkotmányos intézmények feladata az Alkotmányban kiala-

16  Az új magyar médiaszabályozás. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mtmi.hu), Buda-
pest, 2011/11., 129–132. o.

17  Koltay 2012/1., 3, 37–66. o.
18  Médiatanács 825/2013 (V. 24.) számú határozata.
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kított rend, vagyis az alkotmányos jogok tiszteletén alapuló parlamentáris demokrá-
cia megőrzése és biztosítása. (…) A műsorszolgáltatónak, mint minden jogalanynak 
tiszteletben kell tartania az alkotmányos rendet, ezt a kötelezettségét nevesíti a Mé-
diatörvény alapelvi rendelkezése. Erre az alapelvi rendelkezésre alapozva a Média-
hatóság [ORTT] a Médiatörvény [Rttv.] 112. § (…) alapján, törvénysértés esetén 
szankciót állapíthat meg, amennyiben azt rendkívüli körülmények indokolják. Ilyen 
volna például, ha a műsorszolgáltató folyamatosan az alkotmányos rend alapját al-
kotó egyenlő emberi méltóságot semmibe vevő ideológiát hirdetve tevékenykedne. 
A korábban bemutatott diplomamunkás ügy indoklása során a tanács egyértelműsí-
tette, milyen esetekben beszélhetünk az alkotmányos rend megsértéséről. Összegez-
ve akkor beszélhetünk ilyenről, ha súlyos, a rend alapjait vagy egészét megkérdője-
lező, sértő magatartást tapasztalunk. Következésképpen az Alkotmányban szereplő 
egyedi rendelkezés sérelme (pl. egyetlen emberi jog megsértése vagy az egykamarás 
parlament létjogosultságának kritikája) nem alapozza meg a hatósági eljárást.19, 20

2.5. GYűLÖLETBESZÉD TILALMA

A gyűlöletbeszéd korlátozása a mai napig örökzöld téma a sajtó- és médiaszabadság 
területén. Az Alaptörvényben meghatározott jog, hogy minden embernek lehető-
sége van arra, hogy szabadon, a nyilvánosság előtt, kifejthesse bármely, szélsősé-
ges, sértő, népszerűtlen álláspontját, a tolerancia egyetlen korlátja a gyűlöletkeltő 
tartalom. Gyűlöletbeszéd minden olyan szóbeli és írásos megnyilvánulás, melynek 
célja valamely társadalmi csoport nemi, faji, vallási és szexuális hovatartozása miatti 
megalázása, megfélemlítése, ellenük irányuló előítélet kialakítása. Az Smtv. tiltja az 
olyan médiatartalmak megjelenését, amelyek „alkalmasak valamely nemzet, közös-
ség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá vala-
mely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére”. A (2) bekezdés meghatározza, hogy 
„médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, 
nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség továbbá valamely vallási közösség ki-
rekesztésére”. A szabályozás tehát két elkövetői magatartást, a „gyűlöletkeltésre” és a 
„kirekesztésre” való alkalmasságot tette a hatósági eljárás megindításának alapjává. 
A gyűlöletbeszéd tilalma nemcsak a média területén van előírva, hanem találkoz-
hatunk vele a büntetőjogi szabályanyagban is közösség elleni uszítás címszó alatt. 
Szükségessé vált tehát annak tisztázása, hogy a különböző jogágakban megvalósu-
ló szabályozás megfelel-e az alkotmányos követelményeknek, illetve hogy melyek a 
legfőbb elhatárolási tényezők a tényállások vonatkozásában. A szabályozás alkotmá-
nyossági vizsgálatára 2001-ben került sor, mely során az Alkotmánybíróság megfe-

19  Koltay 2011. ősz.
20  Médiatanács 825/2013 (V. 24.) számú határozata.
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lelőnek ítélte a szabályozást, és kifejtette, hogy „a különböző jogágakban az egymást 
kiegészítő, egyes alapjogok tekintetében párhuzamosan fennálló jogvédelmi eszkö-
zök, az akár párhuzamosan is lefolytatható különböző eljárások lehetősége nem sér-
ti, sőt szükségtelenül nem is korlátozza az alkotmányos véleménynyilvánítási és saj-
tószabadságot”.21 Továbbra is azonban fennáll a kérdés, mi határolja el a büntetőjogi 
és a médiaszabályozásbeli gyűlöletbeszédet egymástól. Az 106/B/2001 AB- határo-
zat, majd később a 165/2011 (XII. 20.) AB-határozat is megerősítette, hogy habár 
az Smtv. szerinti és a Btk.-beli tényállás azonos, a jogági eltérésnek köszönhetően a 
jogsértés megállapítása eltérő. A büntetőjoggal ellentétben a médiaszabályozásban a 
médiaszolgáltató csak nagyon kevés esetben mentheti ki magát a felelősség alól, ese-
tében úgynevezett objektív felelősségről beszélhetünk, azaz a tartalom szerzőjére te-
kintet nélkül, sérelem bekövetkezése esetén mindig a médiaszolgáltató felel. Megkü-
lönböztető jelek szankció tekintetében is megmutatkoznak, hiszen a médiahatósági 
büntetések lényegesen enyhébbek. A különbözőségek említése során a szabályanya-
gok védett jogi tárgyára is ki kell térni, hiszen a büntetőjogi szabályanyag szerint a 
közrend, illetve az egyéni jogok a védendő értékek, addig az Smtv. a megtámadott 
közösségeket védi. A „közösség” mint a gyűlöletbeszéd legfőbb tényállási elemének 
meghatározására jó példa lehet a Médiatanács 1271/2013 (VII. 24.) számú döntése. 
A Médiatanácshoz több bejelentés érkezett az M1 csatornán közvetített Konföderá-
ciós Kupa: Brazília–Japán labdarúgó-mérkőzésen elhangzott kommentátori meg-
nyilvánulások miatt. A  kommentátor megjegyzései az afrikai játékosok „tipikus” 
mentalitását kifogásolta, melyet a bejelentők gyűlöletkeltésre alkalmas nyilatkozat-
nak értékeltek, és kérték a hatósági eljárás lefolytatását. A Médiatanács hosszas vizs-
gálódás után megállapította, hogy a kommentátor gyűlöletbeszédet nem valósított 
meg, hiszen az Smtv. szerinti gyűlöletkeltés megállapításához szükséges meghatáro-
zott ismérv alapján elkülönített „közösség” tényállási elem hiányzik. Az indoklásban 
kifejtették, hogy „védett közösség bármely ismérv alapján elkülönülő személyeket 
jelenthet, de ez a kiterjesztő értelmezés (amely az Smtv. szövegéből egyértelműen 
és szükségszerűen következik) nem teheti parttalanná a szabályozás alkalmazását. 
Az »elkülönülésnek« valósnak és érzékelhetőnek kell lennie ahhoz, hogy védelmet 
kapjon, az adott csoportnak, közösségnek olyan alapon kell szerveződnie, amely 
tagjai személyiségének lényegét (lényegi elemét) határozza meg.” A kommentátor-
nak tehát az afrikaiakra tett megjegyzése nem hordoz magában olyan elkülönítő 
jegyeket, melyek alapján egy különálló közösséget, csoportot azonosíthatnánk. Egy 
kontinensnyi emberre történő utalás olyan meghatározhatatlan személyösszességet 
ölel fel, mely esetben nem beszélhetünk egy pontosan behatárolható személycso-
portról. A vélemény- és sajtószabadság magában hordozza az eltérő nézőpontokat, 
a sértő kifejezéseket, ezeket nem zárhatjuk ki a média világából csupán „ízlés vagy 
egyéni sérelemérzet alapján”, a gyűlöletbeszéd miatti korlátozás azon nyilatkoza-

21  1006/B/2001 AB határozat.
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tokra terjed ki, melyek közösség elleni diszkriminációra, kirekesztésre hívnak fel. 
A Médiatanács határozatokban számos alkalommal rögzítésre került, hogy „a saj-
tószabadság korlátozásának nem lehet indoka a szélsőséges vélemények elutasítása, 
hanem csak más, a sajtószabadsággal szembeni védelemre is érdemes alapvető jog 
vagy alkotmányos érték (Alaptörvény, I. cikk (3) bekezdés) megóvásának szándéka 
vezethet a jogsértés megállapítására. A szólás- vagy sajtószabadság gyakorlása nem 
teszi megengedetté a gyűlöletkeltő vélemények közzétételét, azaz a védelem ezen 
álláspontokra nem terjed ki, ezek a vélemények alkotmányos módon kizárhatók a 
demokratikus nyilvánosságból. A médiaszabályozás vonatkozó rendelkezései első-
sorban azt célozzák, hogy a közönség (a médiatartalmak befogadói) számára olyan 
nyilvánosság álljon rendelkezésre, amely tiszteletben tartja az emberek, közösségek 
egyenlőségét, egyenlő emberi méltóságát, mindamellett, hogy bizonyos mértékben 
lehetővé teszi, megengedi az ezekben való sérelem okozását.”22, 23, 24

A „kirekesztés” tényállási elem megvalósulását a Médiatanács 925/2012 számú 
határozata alapján mutatnám be. A M1 csatornán sugárzott Pesty Fekete Doboz – 
A cigány–magyar együttélés című dokumentumfilmmel kapcsolatban érkezett több 
állampolgári és civilszervezeti előterjesztés gyűlöletkeltésre hivatkozva. A  doku-
mentumfilm szakított a korábbi gyakorlattal, és a kisebbség tagjait szerepeltetve 
mutatta be a cigányság integrációs problémáit. Számos olyan deviáns magatartás-
formát jelenített meg a szerző, amelyet a társadalom a cigánysághoz kapcsol, ezáltal 
a kisebbséghez tartozó nézők számára ezek a részletek kirekesztőnek, sértőnek bizo-
nyulhattak. Az ügy vizsgálata során a tanács definiálta, hogy „kirekesztő tartalmat 
az az üzenet hordoz, amely egy adott közösség elszigeteltségét, a társadalom egyéb 
rétegeitől való idegenségét, különállóságát igyekszik elérni. Mindez megvalósulhat 
egy műsorszám által annak eredményeképpen, hogy a célzott réteggel kapcsolato-
san esetlegesen meglévő sztereotip gondolatok, vélemények felerősítésére válik al-
kalmassá, avagy erre irányul. Akkor minősülhet továbbá egy tartalom kirekesztő-
nek, amennyiben annak kinyilvánítója arra törekszik, hogy az adott közösség tagjait 
valamilyen formában megakadályozza abban, hogy alkotmányos jogait érvényesít-
hesse, illetőleg ezt megnehezítse. Az ilyen szándék végső soron az adott közösség 
tagjainak a mindenki mással egyenlő mértékben megillető méltósághoz való jog 
érvényesülését, érvényesíthetőségét ássa alá.” Ebben az esetben a műsorban az el-
szigeteléshez vezető előítéletes megnyilvánulások ugyan szerepeltek, azonban ezzel 
arányosan számos ellenpéldát is ismertettek, melynek célja egyértelműen az volt, 
hogy a társadalomba berögzült negatív előítéleteket eloszlassa. Megállapítható volt 

22  Az új magyar médiaszabályozás. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mtmi.hu), Buda-
pest, 2011/11., 133–135. o.

23  Médiatanács 1271/2013 (VII. 24.) számú határozata.
24  Koltay András: A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói 

megközelítések, európai kitekintéssel. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013, 74–88. o.
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tehát, hogy a műsorszám a gyűlöletkeltés tényállásának második fordulatát nem va-
lósította meg. A gyűlöletkeltés a közösség egy meghatározott csoportja ellen irányul, 
amelyet meghatározott védett tulajdonság kapcsol össze. A védelem szolgálja egy-
részt ezen csoportoknak az érdekét (így elsősorban a közösség méltóságának védel-
mét), másrészt a generális értelemben vett közérdeket (azaz a társadalom minden 
tagjának érdekét és védelmét) is azzal, hogy biztosítja a közösségek békés egymás 
mellett élését.25

2.6. KIEGYENSÚLYOZOTT TÁJÉKOZTATÁS

A  médiarendszer egészét érintő tájékoztatási kötelezettség a szabad tájékozódás-
hoz való jogból vezethető le. Az Smtv. 10. §-a szerint „mindenkinek joga van arra, 
hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, 
valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel 
bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tá-
jékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.” A médiaszolgáltatóknak ezen közérdekű 
feladat teljesítése során ügyelni kell arra is, hogy a tájékoztatásuk kiegyensúlyozott 
legyen, a „lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó 
helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar 
nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az álta-
luk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyo-
zottan tájékoztatni”. A kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége abban áll, hogy 
a szolgáltató a törvényben meghatározott műsorai során többféle nézőpontot, állás-
foglalást szemléltessen, hogy a vélemények sokszínűsége által a nézők saját maguk 
meghatározhassák a témával kapcsolatos önálló álláspontjukat. Következésképpen 
a különböző perspektívák hozzájárulnak a demokratikus vita hatékonyságához.26 
A kiegyensúlyozottságot a törvény szerint a tájékoztató és hírközlő műsorokban kell 
megvalósítani. Lényeges kérdés lehet, hogy a különböző nézőpontok közlésére mi-
lyen időtartam áll rendelkezésre. Az Mttv. 12. § (2) szerint a kiegyensúlyozottsági 
kötelezettséget egy műsorszámon belül vagy ismételten jelentkező adások soroza-
tában kell biztosítani. A médiatanácsi határozatok alapján megállapítható, hogy a 
kiegyensúlyozottság követelményébe még nem ütközik az a tény, hogy a különbö-
ző nyilatkozatok ideje nem azonos, illetve hogy az eltérő vélemények aránya nem 
megegyező. A kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosításával kapcsolatos a Médiata-
nács 1559/2012 (VIII. 29.) számú határozata. A Jobbik Magyarországért Mozgalom 

25  Médiatanács 925/2012 számú határozata.
26  Átfogóan bemutatja Smuk Péter: A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete. A demok-

ratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai 
kihívások. MTA BTK, Budapest, 2014.
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sajtóképviselője MR1 Kossuth Rádió által közvetített 180 perc című műsorszámmal 
kapcsolatosan azt a kifogást fogalmazta meg, hogy a médiaszolgáltató megsértette 
a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét azzal, hogy a párt álláspontját nem 
ismertette a kormány gazdaságélénkítő csomagjával kapcsolatban. A Médiatanács 
a kérelmet megalapozatlanság miatt elutasította, hiszen a rádió eleget tett kötele-
zettségének, ugyanis két ellenzéki párt véleményét is közzétette, melyek közül az 
egyiknek a mondanivalója megegyezett a Jobbik álláspontjával. Levonható a követ-
keztetés hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményére nem lehet hivatkoz-
ni abból a célból, hogy a műsorszolgáltatók szerkesztői szabadságát befolyásoljuk. 
A Jobbik ezenkívül számos alkalommal nyújtott be kiegyensúlyozottsági kérelmet a 
hatósághoz, melyben azt tartotta sérelmesnek, hogy a médiaszolgáltató a pártnak a 
különböző témákkal kapcsolatban kialakított álláspontját nem tette közzé a nyilvá-
nosság előtt. Kifogásolta továbbá azt is, hogy az összes többi ellenzéki párt közlemé-
nyét tudósították, egyedül vele kapcsolatban járt el a műsorszolgáltató kirekesztően. 
A hatóság a párt összes kérelmét elutasította a Mttv. 3. §-ára alapozva, mely szerint 
„a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad”, azaz a 
műsorszolgáltatók maguk határozhatják meg műsoraikat. A szerkesztői szabadság 
tehát biztosítja a szoláltatók számára, hogy eldönthessék saját belátásuk szerint, me-
lyek azok a világi események amelyeket közzé tesznek a nyilvánosság számára, ezen 
jogukat kiegyensúlyozottságra hivatkozva nem lehet korlátozni. Felmerül tehát a 
kérdés, hogy kialakulhat-e az Alaptörvény által is nevesített demokratikus közvé-
lemény egy olyan rendelkezés mellett, ami szinte korlátlanul nyújt szabad kezet a 
médiaszolgáltatóknak az általuk közvetített médiatartalmak meghatározására, meg-
fosztva ezzel a közönséget a tájékoztatáshoz való jogától, a közérdeket is sértő mó-
don.27, 28, 29

2.7. REKLÁMOKRÓL ÁLTALÁBAN (TERMÉKMEGJELENÍTÉS,  
BURKOLT REKLÁM, POLITIKAI REKLÁM)

A mindennapok során elkerülhetetlen, hogy ne találkozzunk az interneten, a tévé-
ben, a rádióban, akár az utcákon termékmegjelenítésekkel, reklámokkal, ezek lénye-
gében körülvesznek minket. Céljuk a piacon lévő különböző termékek és szolgálta-
tások ismertetése, a figyelemfelhívás, az eladás élénkítése, a fogyasztás ösztönzése. 
Bármennyire is törekszünk racionális fogyasztók maradni, úgy gondolom, már 

27  Az új magyar médiaszabályozás. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Mtmi.hu), Buda-
pest, 2011/11., 138–141. o.

28  Bencsik Márta: A  médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Ki-
egyensúlyozottság. Mérték médiaelemző műhely, Mertek.eu.

29  Médiatanács 1559/2012 (VIII. 29.) számú határozata.
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mindenki esett áldozatul a reklámok befolyásának. Az érzelmekre való hatásgya-
korlás és a vágykeltés módszereivel tagadhatatlan befolyásoló erővel rendelkeznek a 
vásárlásaink során. A média pedig ezen célok megvalósításában vállal jelentős sze-
repet, ezért fontos, hogy a közérdekében megfelelő szabályozás biztosítva legyen.

Termékmegjelenítés olyan kereskedelmi közlemény, mely egy terméket vagy egy 
szolgáltatást, ezek védjegyét nem elkülönítve, reklámrészként mutat be, hanem egy 
műsorszámon belül jelenít meg anyagi vagy más ellenszolgáltatás ellenébe. Az Mttv. 
31. § a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámokkal kapcsolatban számos kö-
vetelményt határozott meg. Elsődlegesen meghatározta, hogy ezen műsorok nem 
hívhatnak fel a megjelenített áruk megvásárlására, szolgáltatások igénybevételére, 
illetve nem adhatnak indokolatlan hangsúlyt a megjelenített termékeknek. Indoko-
latlan hangsúly értelmezésére szolgálhat az 513/2012 (III. 14.) számú médiatanácsi 
határozat. A Magyar ATV-n közvetített Laci bácsi konyhája című műsorszám Bor-
ajánló rovatában egy borszakértő véleményét kérték ki a műsor során elkészített 
menühöz. A borász a Juhász Pincészet Egri Bikavérét ajánlotta, majd a továbbiakban 
részletezte az ajánlott bor jellegzetességeit. A műsorszám ezen elemei nem lépték túl 
a törvényi korlátott, viszont a nyilatkozattal egyidejűleg a szerkesztők bevágtak egy 
képet, melyen az ajánlott bor mellett feltűnt a pincészet egy másik bora is, amellyel 
már a szerkesztők megvalósították a törvényi tényállást. A Médiatanács álláspontja 
szerint az indokolatlan hangsúly vizsgálatánál elsődlegesen a műsorszám tartalmá-
ból kell kiindulni. Indokolatlanul hangsúlyos az a megjelenítés, melyben a termék 
szükségtelenül jelenik meg, illetve a megítélésnél különösen fontos a megjelenítés 
műsorszám hosszához viszonyított aránya és a gyakorisága. A  termékmegjelení-
tésnél további követelmény, hogy a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell, hogy a 
műsor termékmegjelenítést tartalmaz, a műsorszolgáltatóknak a műsorszám elején, 
végén és a megszakító reklámokat követően kell erre ügyelniük. A Médiatanács sze-
rint a műsorszám több termékmegjelenítést tartalmazott, mint amennyi indokolt 
lett volna, ezzel az adott márka további termékeinek a megvásárlására ösztönözte a 
nézőket, sértve a fogyasztói és ezáltal a közösségi érdekeket.30, 31

A burkolt kereskedelmi közleményt az Smtv. 1. §, az Mttv. 203. §-a a követke-
zőképpen határozza meg, „olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele 
természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a 
kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem el-
lenszolgáltatás fejében került közzétételre.” A magyar médiaszolgáltatás területén a 
törvény kimondja, hogy ilyen jellegű nyilatkozatokat tilos megjeleníteni. A burkolt 
megjelenítés tilalma valósult meg a ChelloCentral Europe Műsorszolgáltató Zrt. TV 
Paprika elnevezésű médiaszolgáltatásában leadott műsorszámot követő támogató 
üzenetében, mely így hangzott: „A műsort támogatta a »Küldd el a RECEPTED!« 

30  http://reklamjog.hu/reklamszabalyok/termekmegjelenites/
31  A Médiatanács 513/2012 (III. 14.) számú határozata.
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magazin, melyben minden megjelent recept bruttó 5000 forintot ér.” A Médiatanács 
megállapította, hogy ez a szlogen alkalmas volt arra, hogy a terméket vonzóbbá te-
gye, és arra buzdíthatta a nézőket, hogy a magazint megvásárolják. A képernyőn 
ezenfelül egyértelműen kivehető volt, hogy a magazin „csak 99 forint”, mely infor-
máció szintén reklámértékkel bír. Az ügy kapcsán a tanács leszögezte, hogy a gya-
korlat szerint azok a közlemény tekinthetőek burkolt reklámnak, „amely anélkül 
kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vál-
lalná”. Burkolt kereskedelmi közlemények esetén mindenképpen a fogyasztók vé-
delme fogalmazható meg közérdekként, hiszen megtévesztően, semleges informá-
ció látszatát keltve, úgy ösztönöznek vásárlásra, hogy a nézők nem szembesülnek 
azzal, hogy egy kereskedelmi közlemény áldozatául esnek.32, 33

Az országgyűlési választások kampányidőszakában az egyik legfőbb propaganda-
eszköz a parlamenti pártok kezében a politikai reklám. Ezen reklámok legfőbb célja 
a népszerűsítés, illetve az, hogy a különböző politikai pártokat és programjaikat a vá-
lasztópolgárok megismerjék, és ennek megfelelően tegyék le szavazatukat az általuk 
előnyben részesített párt mellett. A politikai reklámoknak jelentős közérdekű funk-
ciója tehát abban áll, hogy a polgárok hatékonyan tudják a döntést meghozni a par-
lamenti képviselők választása során. Az Mttv. meghatározza, hogy a politikai reklám 
nem más, mint „valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését 
szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelsza-
vát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzé-
tett műsorszám”. A politikai reklámok megjelenítése során ügyelni kell arra, hogy más 
médiatartalmaktól elkülönítve, felismerhetően, a megrendelőt egyértelműen megje-
lölve, választási kampányidőszakban tegyék közzé őket. A kampányidőszakon kívül 
csakis népszavazással kapcsolatos politikai reklám közölhető. A médiaszolgáltatók fel-
adataként jelölték meg továbbá azt a kötelezettséget, hogy a pártoknak egyenlő feltéte-
lek mellett, ingyenesen biztosítsák a lehetőséget a népszerűsítésre. Ami a médiatanácsi 
gyakorlatot illeti, megállapítható, hogy a legtöbb kifogás azzal kapcsolatban érkezett, 
hogy a pártokat népszerűsítő reklámokat kampányidőszakon kívül vagy a klasszikus 
reklámblokkokban vegyítve helyezték el, ezen ügyek elbírálása azonban úgy gondo-
lom, annyira egyértelmű, hogy mélyebb ismertetést nem igényelnek. A témakör vo-
natkozásában azonban elkerülhetetlen kitérni a politikai reklám és a társadalmi célú 
reklámok viszonyára, amely a tavalyi népszavazás során merült fel kulcsfontosságú 
kérdésként. A  kérelmező a Kúriához intézett nyilatkozatában annak megállapítását 
kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg, a kormány nevében közzétett, menekültek be-
telepítésével kapcsolatos, népszavazásra buzdító társadalmi célú reklám burkoltan po-
litikai reklámnak minősült. A Kúria érvelése a kérelmező álláspontja mellett az volt, 

32  Krajcsik Szilvia – Morvay György (szerk.): A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai. 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Budapest, 2012. március 15.

33  Médiatanács 624/2013 (IV. 10.) számú határozata.
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hogy a népszavazási kampánynak nemcsak a válaszadás mikéntje, hanem a részvétel 
és távolmaradás is részét képezte, amely egyértelműen egybeesett a párt célkitűzésé-
vel, ennélfogva a közzétett hirdetmény politikai jellegű mivolta világosan megnyil-
vánult. Az Alkotmánybíróság azonban megsemmisítette a Kúria elfogadó végzését. 
A testület a határozat vizsgálata során tisztázta, hogy a társadalmi célú reklámok olyan 
tartalmak, melyek közérdekű üzenetet hordoznak, és közérdekű cél elérésére ösztön-
zik a hallgatóságot, az ügy kapcsán pedig a közérdek egyértelműen az volt, hogy nép-
szavazáson minél nagyobb legyen a részvételi arány, a népszavazás eredményessége 
érdekében. Mindent összevetve megállapította, hogy a kifogásolt műsorszám ugyan a 
népszavazáson való részvételre buzdított, de az eldöntendő kérdés megválaszolására 
nem tett utalást, következésképpen nem tekinthető politikai hírverésnek. Az eset úgy 
gondolom, jól tükrözi, milyen vékony mezsgye húzódik a politikai reklám és a társa-
dalmi célú reklámok között, holott közérdek lenne, hogy egyértelműen elhatárolódja-
nak egymástól, így megelőzve azt, hogy a társadalmi célú reklámok ne válhassanak a 
politikai erők szócsövévé.34, 35

3. KITEKINTÉS

Manapság a közösségi média oldalain, de számtalan médiaplatformon vírusszerűen 
terjednek el az úgynevezett álhíreket, hamis információkat terjesztő, gyűlöletkeltő 
oldalak. A legnagyobb veszélye ezeknek az oldalaknak abban rejlik, hogy a megosz-
tások révén pillanatok alatt szétterjednek a világhálón a félrevezető, megtévesztő hí-
reket, hamis tájékoztatásokat adó tartalmak, melyek nagymértékben befolyásolják 
a jóhiszemű olvasókat. Az álhírek felismerését tovább nehezíti az, hogy ezeket az 
oldalakat olyan elnevezésekkel látják el a kreálók, melyek általában ismert hírpor-
tálok neveivel csaknem megegyeznek, néha csak egy-egy betűeltérés különbség van 
közöttük. Az álhírek számának növekedéséhez nagymértékben hozzájárul, hogy az 
oldal alkotói nézettség alapján szereznek bevételt, tehát minden egyes kattintás jö-
vedelmező számukra. Az Európai Unió és több ország, köztük Nagy-Britannia és 
Németország is megfogalmazta, hogy a közösségi médiaszolgáltatóknak és hírpor-
táloknak a számok növekedése miatt hatékonyabb fellépéseket kell eszközölniük a 
jövőben, és felelősségteljesebb hozzáállást kell tanúsítaniuk az ilyen tartalmakkal 
kapcsolatban. A  megoldás kiötlése a mai napig fejtörést okoz, több algoritmust, 
szűrőt is létrehoztak már, Németországban külön erre a célra alakult egy csoport, 
akiknek az a küldetésük, hogy ezeket a tartalmakat szelektálják. Az eredményes-

34  Kóczián Sándor: A politikai reklámok szabályozása a magyar jogrendszerben. Médiakutató, 
2014. tavasz.

35  http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/ab-nem-politikai-reklam-volt-a-nepszavazasra-buz-
ditas
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ség azonban még csak a jövőben fog realizálódni. Hazánkban a kérdés megoldására 
még nem igazán alakult ki álláspont, de úgy gondolom, felmerülhetne akár a Médi-
atanács feladatkörének a bővítése, hiszen a közérdek védelmében cselekvő szerv és 
esetükben kétségtelen, hogy közösségi érdek fűződik ahhoz, hogy az olvasók napra-
kész, hiteles és valóságosnak megfelelő médiatartalmakkal találkozzanak. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS, BEFEJEZŐ GONDOLATOK

A tanulmányom célja az volt, hogy bemutassam, a sajtó és véleménynyilvánítás sza-
badsága a legfőbb alapvető jogaink részét képezik, viszont ezen jogok gyakorlása 
során sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy vannak olyan, a társadalom által meg-
kívánt érdekek, melyeket hasonló szintű védelemben kell részesíteni. Úgy gondo-
lom, hogy a bennünk lévő belső jogérzet és értékrend is azt diktálja, hogy szükséges 
védelmezni a médiaszabályozás területén is a társadalom által elvárt, a közérdek 
tárgykörében megfogalmazott értékeket és az önkényesség elkerülése érdekében tö-
rekedni kell arra, hogy kizárólag ezek szolgáljanak a médiatartalmak korlátjaként. 
Hazánkban a médiumok ellenőrzési feladatával a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság Médiatanácsa van megbízva, aki a különféle értelmezési módszereivel próbál 
gátat szabni a sajtó- és médiatartalmakban jelentkező túlkapásoknak. Összefoglalva 
tehát, ha a médiatartalom korlátozásának eszközeihez nyúlunk, akkor fontos ki-
emelni, hogy az csak olyan indokból vezérelve történjen, amelyet közösségi érdek 
diktál, és oly mértékben, hogy arányban álljon az elérni kívánt céllal. 
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STUMPF ISTVÁN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG ÁLLAM ÁLTALI 
KORLÁTOZÁSÁNAK HATÁRAI

Az Alkotmánybíróság döntéseinek elemzése

TULAJDONHOZ VALÓ JOGOT ÉRINTŐ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI  
DÖNTÉSEK FELHASZNÁLHATÓSÁGA

Alkotmányossági szempontból a kormány krízishelyzetben alkotott jogszabályait 
az Alkotmánybíróság vizsgálja felül. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában így az 
alkotmányos értékekre való hivatkozás mellett már működésének kezdeti idősza-
kában megjelent és visszatérően megfigyelhető a gazdasági helyzetre történő utalás 
is. A  tanulmány az Alkotmánybíróság tulajdonjogot érintő döntéseit elemzi ilyen 
szempontból. 

Az Alkotmánybíróság gyakorlatának elemzésénél figyelemmel kell lenni arra, 
hogy Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) 19. 
cikk (2) bekezdése 2013. április 1-i hatállyal megváltoztatta az Alaptörvény Záró és 
vegyes rendelkezések 5. pontját, és annak szövegét a következőképpen állapította 
meg: „Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határo-
zatok hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által kifej-
tett joghatásokat.” Az Alaptörvény hatálybalépését követően az Alkotmánybíróság 
a korábbi alkotmányon alapuló határozatai tekintetében kimondta, hogy az újabb 
ügyekben felhasználhatja az Alaptörvény hatálybalépése előtt hozott határozataiban 
szereplő érveket, ha „az Alaptörvény konkrét – az előző Alkotmányban foglaltakkal 
azonos vagy hasonló tartalmú – rendelkezései és értelmezési szabályai alapján ez 
lehetséges” {22/2012. (V. 11.) AB határozat, Indokolás [40]}. Az 1949. évi XX. tör-
vényen, vagyis az Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági határozatokban kifejtett 
dogmatikai alapvetések egyedi ügyben történő felhasználásához az Alkotmánybí-
róságnak esetről esetre össze kell vetnie az Alkotmány és az Alaptörvény érintett 
rendelkezéseinek tartalmát. Amennyiben a két szöveg között úgynevezett „kontex-
tuális” egyezőséget lehet kimutatni, az Alkotmány alapján hozott alkotmánybírósá-
gi döntés elvi „magja” az Alaptörvény hatálybalépését követően is felhasználható.1 

1  13/2013. (VI. 17.) AB határozat Indokolás [28]–[34] pontjai. 
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Mindezek alapján az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény XIII. cikkével2 össze-
függésben is vizsgálnia kellett az Alkotmány 13. cikkével3 fennálló „kontextuális” 
egyezőséget. Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján, az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény egyedi normakontrolleljárásban tör-
ténő alkotmányossági vizsgálata során, 3009/2012. (VI. 21.) határozatában vetet-
te össze először az Alkotmány és az Alaptörvény tulajdonhoz való jog védelmével 
összefüggő szövegét. A testület a következő megállapításra jutott: „[a] tulajdonhoz 
való jogot tartalmilag megegyező megfogalmazásban tartalmazta az Alkotmány 13. 
§ (1) bekezdése is. Az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdése alapján az Alkotmány-
bíróság feladata az Alaptörvény védelme. Az Alkotmánybíróság az újabb ügyekben 
felhasználhatja azokat az érveket, amelyeket az Alaptörvény hatálybalépése előtt ho-
zott korábbi határozatai az akkor elbírált alkotmányjogi kérdéssel összefüggésben 
tartalmaztak, feltéve, hogy az Alaptörvény konkrét – az Alkotmányban foglaltakkal 
azonos vagy hasonló tartalmú – rendelkezései és értelmezési szabályai alapján ez 
lehetséges. Az Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett elvi 
jelentőségű megállapítások értelemszerűen irányadók az Alaptörvényt értelmező 
alkotmánybírósági döntésekben is. Ez azonban nem jelenti az Alkotmányon alapu-
ló határozatokban kifejtettek vizsgálódás nélküli, mechanikus átvételét, hanem az 
Alkotmány és az Alaptörvény megfelelő szabályainak összevetését és gondos mér-
legelést kíván. A jelen ügy kapcsán megállapítható, hogy a tulajdonhoz való jogot, 
mint alapjogot, az Alkotmányhoz hasonlóan az Alaptörvény is garantálja, így a tu-
lajdonhoz való jog értelmezése során az Alkotmánybíróság által korábban tett meg-
állapítások továbbra is irányadónak tekinthetők” (Indokolás [49] pontja).

Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése az Alkotmány szövegéhez képest nevesí-
ti a tulajdonnal járó társadalmi felelősséget, ezzel utalva a tulajdon szociális kötött-
ségére.4 Az Alaptörvény szövegének ilyen irányú kiegészítése álláspontom szerint 
nem indokol(hat)ja a tulajdonhoz való jogon alapuló korábbi alkotmánybírósági 
gyakorlat elvetését, épp ellenkezőleg, arra kell a testületnek alapoznia, gondolok itt 
különösen a kisajátításnak nem minősülő tulajdonkorlátozások esetében lefolyta-
tott közérdekűség-vizsgálatra.

2  Az Alaptörvény XIII. cikke szerint „(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az öröklés-
hez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közér-
dekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás 
mellett lehet.”

3  Az Alkotmány 13. §-a következőképpen rendelkezett: „(1) A Magyar Köztársaság biztosítja 
a tulajdonhoz való jogot. (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben 
szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

4  A tulajdon szociális kötöttségének fordulata szerepel a német Grundgesetz 14. cikkének (2) 
bekezdésében is: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen.”
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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÖZÉRDEK VIZSGÁLATRA  
VONATKOZÓ GYAKORLATA

Az Alkotmánybíróság a tulajdonhoz való jog korlátozása alkotmányosságának vizs-
gálata során a következő főbb kérdéseket érinti: 1. a tulajdonhoz való jog korláto-
zása valamely másik alapjog érvényesülésének elősegítése miatt történt-e?; 2. eset-
leg más alkotmányos érték védelme érdekében történt-e?; 3. a korlátozás feltétlenül 
szükséges-e?; 4. közérdekkel indokolható-e?; 5. arányos-e a korlátozás?

A tulajdonhoz való jog kapcsán az első években az Alkotmánybíróság az alkot-
mányi tulajdonfogalmat a polgári jogi tulajdon fogalmával azonosította, az alap-
jogok korlátozására vonatkozó szigorú szükségesség-arányosság tesztet alkalmazta.5

Az alkotmányos értelemben vett tulajdonfogalom meghatározásának védelme 
alá tartozó jogosultságok köre kiterjesztésének első lépései a 64/1993. (XII. 22.) 
AB-határozatban figyelhetőek meg. E dogmatikai folyamattal a tulajdon védelme a 
kisajátítással szemben nyújtott védelemmel került párhuzamba. Az Alkotmány 13. 
§ (2) bekezdése ugyanis a kisajátítás alkotmányosságához annak közérdekűségét kí-
vánta meg (az értékgarancia érvényesülése mellett), nem pedig az alapjog-korláto-
zás szükségességét. Így a kisajátítást el nem érő, azaz enyhébb tulajdonkorlátozások 
esetén sem lehetett logikusan az alapjog-korlátozás szükségességét megkövetelni, 
hanem a korlátozás közérdekűsége vált követelménnyé.

Az Alkotmánybíróság 64/1993. (XII. 22.) határozatának lényege, hogy a tulaj-
donhoz való jog korlátozását nem az általános alapjog-korlátozás megítéléshez 
„alkalmazott” (szükségesség-arányosság) teszt alapján tartotta megítélendőnek, az 
alkotmányos értelemben vett tulajdonjog korlátozásához ugyanis nem feltétlenül 
szükséges más alkotmányos jog vagy érték védelme. Tekintettel arra, hogy a tulaj-
don közérdekből kisajátítható, annak egyéb korlátozásához szintén elégséges (le-
het), tehát érvként, indokként használható a közérdekre való hivatkozás. E hatá-
rozatával az Alkotmánybíróság elfogadta a törvényhozó részéről a közérdekre való 
hivatkozást, ám annak tartalma, hogy mi tekinthető közérdeknek, a törvényalkotó 
hatáskörében maradt. E döntése csak kivételesen, a közérdek nyilvánvaló hiánya 
esetén bírálható felül. Ezzel az érveléssel az Alkotmánybíróság saját kompetenci-
áját valójában a tulajdonkorlátozás arányosságának vizsgálatára redukálta, annak 
vizsgálatára tehát, hogy a tulajdonkorlátozás súlya arányban áll-e az érvényesíteni 
kívánt közérdekkel (a korlátozás mértéke nem minősül-e eltúlzottnak a korlátozásra 
okot adó közérdekhez képest).6

5  Lásd például: 7/1991. (II. 28.) AB-határozat, ABH 1991, 22, 26.; 13/1992. (III. 25.) AB-hatá-
rozat, ABH 1992, 95, 96.; 24/1992. (IV. 21.) AB-határozat, ABH 1992, 126, 128.

6  Kisajátítás, vagy annak minősülő egyéb tulajdonkorlátozások esetében az arányossági vizs-
gálat központi eleme az értékgarancia érvényesülése. Ha a szabályozás megfelelő kártalanítást 
biztosít, ez olyan körülményként értékelendő, amelynek alapján az egyébként akár aránytalannak 
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A 90-es években kialakított gyakorlatát a testület igyekezett szigorítani a 2000-es 
években született alkotmánybírósági határozatok tanúsága szerint. Ennek első meg-
jelenési formája a 42/2006. (X. 5.) AB-határozatban érhető tetten. 

Az Alkotmánybíróság a korábbi gyakorlatától való eltérés indokolásánál elsősor-
ban arra hivatkozott, hogy „[t]öbb évvel a tulajdoni rendszer átalakulását követően 
az Alkotmánybíróság már szigorúbb követelmények érvényesítését tartja indokolt-
nak a tulajdonjog védelme érdekében, mint amit az Abh. 1993–ban megfogalma-
zott”. Ehhez hozzá kell tenni, hogy e határozatában az Alkotmánybíróság egy olyan 
szabályozást vizsgált, amelynek alapján az ingatlan-tulajdonjogának korlátozása az 
ingatlan kisajátítását is maga után vonhatta, akár ezzel is indokolható a tulajdon-
korlátozás korábbi alkotmányos mércéjéhez képest szigorúbb elbírálás. 

A határozat szerint: „[a] közérdek alapján történő tulajdonkorlátozásnál az Al-
kotmánybíróság nem tekinti elégséges alapnak, hogy a jogszabály általánosságban 
hivatkozik a korlátozást szükségessé tevő közérdekre, szabad hatósági mérlegelési 
jogkörben hagyva annak meghatározását, konkrétan milyen tulajdoni tárgyakra kell 
a korlátozást alkalmazni. A közérdeket jogszabályban úgy kell meghatározni, hogy 
konkrét ügyben a közérdekből történő korlátozás szükségességét bíróság ellenőriz-
hesse” (ABH 2006, 520, 529.). Mindebből az következik, hogy az Alkotmánybíróság 
megmaradt a 64/1993. (XII. 22.) határozatban lefektetett dogmatika talaján, vagyis 
a tulajdonkorlátozó jogszabályok mögötti közérdek vizsgálatánál ellenőrizte annak 
meglétét és annak tartalmát is (ez tekinthető valójában szigorításnak vagy inkább 
továbblépésnek); vagyis vizsgálata arra is kitért, hogy a jogi norma milyen konkré-
tan határozta meg korlátozás szükségességét igazoló közérdek tartalmát.

A  közérdek meglétének, tartalmának vizsgálata különösen hangsúlyosan vető-
dött fel az építésügyi igazgatás körébe tartozó, településrendezést érintő norma-
tív aktusok (önkormányzati rendeletek) tulajdonkorlátozásának alkotmányossági 
vizsgálata során. Így történt az 50/2007. (VII. 10.) AB-határozatban is, amelyben 
az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsa önkormányzat képviselő-testülete által 
elrendelt változtatási tilalom alkotmányosságát vizsgálta. E döntésében is a követ-
kezőkből indult ki az Alkotmánybíróság: „[a] közérdek fennállásának bizonyítása 
elsősorban a jogalkotó felelőssége, ám ez nem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíró-
ság kötve lenne a jogalkotó által előadott, a közérdekből történő korlátozást szük-
ségességét valószínűsítő érveihez.” Eljárása során a testület áttekintette a vizsgált 
önkormányzati rendelet megalkotásának folyamatát (a képviselő-testület üléseiről 
szóló jegyzőkönyvek áttekintésével), valamint figyelembe vette a képviselő-testület 
nyilatkozatát is, és arra a következtetésre jutott, hogy „nem állapítható meg olyan, 
a tulajdonkorlátozás közérdekűségének szükségességét igazoló ok, amely alkotmá-

minősülő korlátozás arányosnak tekinthető. Más szóval, ha a megfelelő kártalanítás biztosított, 
akkor a tulajdonkorlátozás aránytalansága aligha állapítható meg.
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nyossá tenné az Alkotmány 13. § (1) bekezdése szerinti alapjog-korlátozást” [ABH 
2007, 987. 993–996.].

Az előzőekben összefoglalt alkotmánybírósági gyakorlat generálja a kérdést, 
hogy a testületnek az Alaptörvény hatálybalépését követően „melyik utat” kell(e-
ne) választania. Vagyis a tulajdonkorlátozás szükségessége vizsgálata során ki kell-e 
részletesen térnie a közérdek tartalmára, vagy ha a jogalkotó hivatkozása nyilván-
valóan nem alaptalan, el kell-e fogadnia annak létét. Az Alkotmány és az Alaptör-
vény szövegének összevetése során már utaltam arra, hogy az Alaptörvény hangsú-
lyozza a tulajdonnal járó társadalmi felelősséget, ezzel kifejezésre juttatva a tulajdon 
szociális kötöttségét. Az Alkotmányhoz képest új szabállyal – álláspontom szerint 
– a közérdekű tulajdonkorlátozás lehetősége tételes jogi megerősítést kapott, ami 
az alkotmánybírósági vizsgálat teréül az arányossági mérlegelést jelöli ki. Az Alap-
törvény szövegében a tulajdonnal járó társadalmi felelősség megjelenése a 64/1993. 
(XII. 22.) AB-határozathoz való visszatérést indokolja, amelynek alapján a jogalko-
tó döntésére tartozik a közérdek meghatározása, és az alkotmánybírósági vizsgálat 
súlypontjának az arányosságra és az értékgarancia érvényesülésére kell kerülnie. Ha 
nem nyilvánvalóan megalapozatlan a jogalkotó hivatkozása a közérdekre, az Al-
kotmánybíróság nem vizsgálja azt.7 Mindez nem vezet az alkotmányossági védelmi 
szint csökkenéséhez, hiszen az arányosság vizsgálata során az Alkotmánybíróság 
kellő védelmet biztosít(hat) a tulajdonhoz való jognak, hiszen az arányossági vizs-
gálatnak központi kérdése az értékgarancia érvényesülése.

GAZDASÁGI VÁLSÁGRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS MEGJELENÉSE  
AZ ALKOTMÁNYOS ÉRVELÉSBEN

Az Alkotmánybíróság érvelésében a jogalkotó gazdasági válságra adott jogszabálya-
inak alkotmányossági felülvizsgálata során a gazdasági válság kifejezés többször is 
megjelent. A következőkben e döntéseket vizsgálom, és a tulajdonhoz való sérelmé-
nek alkotmányossági megítélése kapcsán a gazdasági válságra, valamint a közérdek-
re történő hivatkozás közötti összefüggéseket kívánom feltárni.

43/1995. (VI. 30.) határozatában az Alkotmánybíróságnak arra kellett választ ta-
lálnia, hogy a szociális ellátások gazdasági indokkal történő átalakítása terén hol 
húzódnak az állam „határai”.8 A gazdasági (közpénzügyi) indokkal történő rend-

7  Az önkormányzati rendeletek megalkotási folyamata vizsgálatának alkotmánybírósági eljá-
rásba történő bevonását más esetben sem támogattam, lásd például Solymár Nagyközség Ön-
kormányzatának 19/2010. (XII. 14.) számú Ör. rendelkezésének az Alaptörvény XV. cikk (2) 
bekezdésével összefüggő vizsgálatáról szóló 3142/2015. (VII. 24.) AB-határozathoz fűzött külön-
véleményemet. 

8  Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján ugyanis „[a]z állam széles körű jogosítványokkal 
rendelkezik a szociális ellátásokon belüli változtatásokra, átcsoportosításokra és átalakításokra a 
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szert átalakító aktus ebben az ügyben egyben felvetette a tulajdonkorlátozás egyik 
esetét, amelyet az úgynevezett „bizalomvédelem” kiterjedésének meghatározásával 
lehetett megítélni. Az arányosság vizsgálata kapcsán, azon belül is a változtatás cél-
jának és eszközének összevetése során érvelt az Alkotmánybíróság a következővel: 
„[a] szolgáltatáscsökkentéseket indokoló »közérdek«, az egész társadalombiztosí-
tás-rendszer működőképessége és fennmaradása, az állam helytállásának külső és 
a társadalombiztosításban rejlő okok miatti megnehezülése (beleértve a járulékok 
behajthatatlanságát a munkáltatóktól) alkotmányjogi kategóriával értékelhetővé vá-
lik” (ABH 1995, 188, 196.). A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódo-
sításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezései megsemmisítésének 
indoka azonban a jogállamisággal összefüggő kérdés, az átmenet biztosítása nélküli 
állami beavatkozás volt. 

A 90-es évekhez hasonlóan 2008-ban újabb gazdasági válsággal kellett szembe-
néznie a világnak, Magyarországnak. Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság 
„közérdekre” való hivatkozásának vizsgálatánál, pontosabban a közérdekre való hi-
vatkozás alkotmányossági keretek közé engedéséről szóló vizsgálat során az állam 
szerepét is értelmezni kell, hiszen az erre adott alkotmánybírósági „válasz” csakis en-
nek tükrében ítélhető meg objektívan. Az állam társadalmakban betöltött szerepét a 
közjogi aktusokon globalizációs folyamatok, a pénzügyi-gazdasági változások vagy 
a szociális feszültségek is alakítják, az említett aktusok voltaképpen ezekre megfo-
galmazott „válaszok”. A kilencvenes évektől bekövetkezett állami szerepváltozástól 
kezdve a központi kérdés általában annak megítélése, hogy az állami feladatellátás 
mennyire kiterjedt. Összességében csökkentek az állami feladatok, és ezzel együtt 
– azokon a területeken is, ahol fennmaradt az állami szerepvállalás – az állami hata-
lom stagnálása vagy csökkentése vált észrevehetővé.9 Az ezredforduló tájékán ez az 
irányvonal egyre erőteljesebb hatását fejtette ki a nemzetgazdasági versenyképesség 
és a finanszírozhatóság terén.10 

gazdasági viszonyok függvényében. A változtatások joga azonban nem minden korlátozás nélkül 
illeti meg az államot” [26/1993. (IV. 29.) AB-határozat, ABH 196, 199, 200.].

9  A good governance és a good government összevetése révén kerestem a választ arra a kérdés-
re, hogy a társadalom szempontjából milyen feltételek megléte esetén mondható, hogy az állam 
megfelelően látja el feladatait, vagy melyek egyáltalán az állam feladatai. A minősítést megelő-
zően azt kellett megválaszolni, hogy az állami feladatellátás mindenható-e, vagyis érdemes-e 
bizonyos feladatokat „kiszervezni”, és rábízni nem állami szereplőkre. A probléma tovább is gör-
dülhet, hiszen ezzel összefüggésben azt is vizsgálni lehet: fel kell-e az államnak jellemzően nem 
állami, hanem gazdasági, piaci feladatokat vállalnia. Az állam jelentősége/befolyása nem mérhető 
az ellátott feladatok számával, az állam szerepének, funkciójának változását, átalakulását érdemes 
tehát vizsgálni. Lásd erről részletesebben Stumpf István: Erős állam- alkotmányos korlátok. Szá-
zadvég Kiadó, Budapest, 2014. 

10  Stumpf István – Gellén Márton: A  jó kormányzás felé. In Verebélyi Imre – Imre Miklós 
(szerk.): Jobb közigazgatás helyben járás és visszafejlődés helyett. Századvég Kiadó, Budapest, 2009, 
16. o.
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A  szakirodalomban megjelent sürgető igény, miszerint az Alkotmánybíróság 
mint a „jogalkotó bírája” köteles lenne kidolgozni a gazdasági válság kezelésére 
megalkotott jogszabályok felülvizsgálatára szóló rendszert, is jelzi a tudományos 
vizsgálat szükségességét.11 

A  2008-as gazdasági válságnak köszönhetően az Alkotmánybíróságnak állást 
kellett foglalnia a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény vizs-
gálata kapcsán a szociális ellátásokba történő állami beavatkozásról a 23/2013. (IX. 
25.) AB-határozatban. Bár a tulajdonjog sérelmét állító indítványelemeket az Al-
kotmánybíróság elutasította, elemezte a korhatár előtti nyugdíjak csökkentésének, 
megszüntetésének, illetőleg szociális járadékká átalakításának alkotmányos alapjait, 
az erre irányuló alkotmányozói szándékot és felhatalmazást. Az Alkotmánybíróság 
megállapította, „hogy a fenntartható gazdasági fejlődés és a fokozatosan romló de-
mográfiai helyzet a szociális biztonság felfogásának és alkotmányos szabályozásá-
nak új alaptörvényi megfogalmazásához vezetett. A korábbi Alkotmány 70/E. § (1) 
bekezdése által kinyilvánított elbánást (amelyet számosan »állampolgári jognak« 
tekintettek, és amelyet az állam a valóságban csak egyre alacsonyabb szinten volt 
képes nyújtani, aminek még így is jelentős szerepe volt az ország eladósodásában) 
a 2011. április 18-án elfogadott Alaptörvény a valós lehetőségekhez igazította. Az 
Alaptörvény XIX. cikkének (1) bekezdése szerint: »Magyarország arra törekszik, 
hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson« (Indokolás [45]–
[47] pontjai). 

Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXI. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
1996. évi CXII. törvény 200/B. § alkotmányossági vizsgálatáról született 3048/2013. 
(II. 28.) AB-határozatban az állam magánjogi jogviszonyokba történő beavatko-
zásának közérdekű indokait érdemben vizsgálhatta volna, ha várománynak és így 
alkotmányos tulajdonvédelem alatt állónak tekintette volna a végtörlesztések pia-
ci árfolyama és fix árfolyamú végtörlesztés összege közötti különbözet. „Az Al-
kotmánybíróság megítélése szerint a devizaárfolyamoknak az állami intervenciót 
kiváltó mértékű változása olyan előre nem látható körülmény volt, melynek bekö-
vetkezésére megalapozottan számítani nem lehetett, erre tekintettel pedig a hitele-
zőknek a piaci árfolyamú törlesztés és a fix árfolyamú végtörlesztés összege közötti 
különbözetre jogilag értékelhető várománya nem keletkezhetett, ennek következté-
ben pedig az alkotmányos tulajdonvédelem hatálya alá nem tartozik. Erre tekintettel 
a közérdekűség, valamint a szükségességi-arányossági vizsgálatnak a tulajdonvédel-
mi szempontból történő elvégzése nem szükséges” (Indokolás [39]–[41] pontjai). 
Az Alkotmánybíróság a magánjogi viszonyokba történő beavatkozásról deklarálta, 

11  Lásd erről Chronowski Nóra – Vincze Attila: Alkotmánybíráskodás (gazdasági) válságban. 
Alkotmánybírósági Szemle 2014/2. 104–113. o.
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hogy „[a] jogalkotó hatáskörébe tartozó kérdés tehát dönteni arról, hogy a deviza-
hitelesek megsegítésére beavatkozik-e a magánjogi viszonyokba és az is, hogy ezt 
milyen feltételekkel teszi” (Indokolás [50]).

Ezt erősítette meg a testület az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdése; II. cikk; és B) 
cikk (1) bekezdése értelmezéséről szóló 8/2014. (III. 20.) AB-határozatában, ami-
kor így fogalmazott: „[a]z adott esetben – a végtörlesztés kapcsán – egy nemzetközi 
válságban Magyarországon előállt, jelentős, kivételes és súlyos helyzetben történő 
jogszabályi beavatkozásról volt szó” (Indokolás [95]).

A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogsza-
bályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 
egyes rendelkezései alkotmányosságának vizsgálatáról szóló 20/2014. (VII. 3.) hatá-
rozatában az Alkotmánybíróság az indítványok alapján mindenekelőtt a szövetke-
zeti hitelintézetek kötelező integrációjáról szóló szabályozás egészét vizsgálta meg 
abból a szempontból, hogy megfelel-e a tulajdonhoz való jog korlátozására vonat-
kozó követelményeknek. Az Alkotmánybíróság a korábbi gyakorlatára támaszkod-
va megállapította, hogy a tulajdonhoz való jog korlátozása kapcsán – más alapjogi 
korlátok szükségességének megítéléséhez képest – viszonylag szűk körű az alkotmá-
nyossági felülvizsgálat lehetősége, mivel nem a törvényhozói aktus szükségességére 
irányul, hanem arra, hogy indokolt-e a jogalkotó részéről a közérdekre hivatkozás.

A kötelező integráció vizsgálata körében az Alkotmánybíróság az integrált mű-
ködés megteremtését illetően az integrációs kötelezettség kapcsán a közérdekre 
hivatkozást megalapozottnak minősítette, mivel a szövetkezeti formában működő 
hitelintézetek biztonságos működése, ezáltal a pénzügyi infrastruktúra fenntartása 
és működőképességének biztosítása olyan közérdek, amely az állami gazdaság- és 
pénzügypolitika részeként a tulajdont (és vagyoni autonómiát) érintő beavatkozást 
indokolttá teszi. 

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megsemmisítette a törvénynek azt a rendel-
kezését, amely szerint az integrált szövetkezeti hitelintézetek egymás tartozásaiért 
sorrendben az intézményvédelmi szervezetet (a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrá-
ciós Szervezetét) és a Takarékbankot megelőzően kötelesek helytállni. Tekintettel az 
integráció kötelező jellegére, illetve arra, hogy a tulajdonjogba történő beavatkozást 
a jogalkotó az intézményvédelmi szervezetnek juttatott vagyonnal kompenzálja, a 
helytállási kötelezettség sorrendje az alkotmányos tulajdonvédelem követelményei-
nek nem felelt meg. 

Az Alkotmánybíróság a tulajdonhoz való jog alapján alkotmányos követelmény-
ként állapította meg, hogy az intézményvédelmi szervezet – illetve 2014. július 1-től 
a Takarékbank – által a szövetkezeti hitelintézetek számára meghatározott minta-
alapszabály csak olyan kötelező elemeket tartalmazhat, amelyek a törvény céljainak 
eléréséhez nélkülözhetetlenek, vagy a törvény végrehajtását szolgálják, illetőleg a 
hitelintézetek integrált működésére irányadó európai uniós követelmények teljesí-
téséhez szükségesek. 
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A testület szerint a tőkeemeléssel és állami többségi részesedésszerzéssel történt 
tulajdonkorlátozás alaptörvény-ellenessége nem állapítható meg. Bár a takarékban-
ki részvényesek részvényesi jogait a Tv. általi tőkeemelés hátrányosan befolyásolta, 
kompenzációt nyújt e körben, hogy a tőkeemelés, illetve a szektor rendelkezésére 
bocsátott állami források miatt a Takarékbank működése stabilabbá vált, pénzpiaci 
helyzete megerősödött, ez a szövetkezeti hitelintézetek pénzügyi helyzetére, bizton-
ságos működésének a megítélésére is pozitív hatással van. A Takarékbank saját tőké-
je kb. 15 milliárd Ft, az állam által juttatott hozzájárulás pedig 1. a Takarékbanknak 
(a Magyar Posta részvényszerzéséért) juttatott 654 millió Ft, illetve 2. az SZHISZ 
rendelkezésére bocsátott 135,5+1 milliárd Ft. Ennek fényében az Alkotmánybíróság 
a korlátozás aránytalanságát sem állapította meg.

Az Alkotmánybíróság nem állapította meg a tulajdonhoz való jog sérelmét azzal 
kapcsolatban sem, hogy a korábbi – önálló jogi személyként működő – intézmény-
védelmi alapok vagyona feletti rendelkezési jog tartalmát és terjedelmét a törvény 
megváltoztatta úgy, hogy a vagyont az SZHISZ tulajdonába adta, és felette a szerve-
zet közgyűlése diszponál (a tagokat a vagyonhoz való hozzájárulás arányában illeti 
meg szavazati jog, míg korábban az intézményvédelmi alapok az egy tag – egy sza-
vazat elve alapján működtek). Az Alkotmánybíróság szerint ugyanis az egy tag – egy 
szavazat elvéről a vagyoni hozzájárulás arányában történő döntéshozatalra való át-
térés nem vet fel a tulajdonhoz való joggal kapcsolatos aggályt. Az Alaptörvényből 
egyik döntéshozatali mechanizmus feltétlen alkalmazásának a kötelezettsége sem 
vezethető le. A vizsgált esetben az SZHISZ tagjainak érdekei közötti egyensúly biz-
tosítását megfelelően szolgálja a vagyoni hozzájáruláshoz igazított szavazati jog. 

Az Alkotmánybíróság nem találta alaptörvény-ellenesnek, hogy a Takarékbank 
részvényesi körének meghatározása) megsértésével szerzett Takarékbank részvény 
alapján Takarékbank részvényesi jogok nem gyakorolhatóak. Az indítvánnyal tá-
madott rendelkezés ugyanis nem érintette a törvény hatálybalépése előtt szerzett 
részvényesek jogait, a korlátozás kizárólag a törvény hatálybalépése utáni részvény-
szerzési korlátot jelent. 

Nem minősül kisajátításnak az Alkotmánybíróság döntése értelmében, hogy a 
Takarékbankban meglévő korábbi B sorozatú elsőbbségi részvényeiket elvesztették 
(azok a törvény alapján az MFB-hez kerültek). A Takarékbank a szektor központi 
bankja, amely jelentős ellenőrzési és irányítási jogokat gyakorol a szövetkezeti hi-
telintézetek vonatkozásában, ezzel integrált működésüket segíti elő. Indokolt, hogy 
ezzel összhangban minden, az integrációval érintett szövetkezet bekapcsolásra ke-
rüljön a rendszerbe, és szavazati joggal rendelkezzen a Takarékbank döntéseit il-
letően, továbbá hogy az integrációs folyamattal kapcsolatban nem álló jogalanyok 
a Takarékbankban szavazatelsőbbségi jogokkal ne rendelkezzenek. Ennek útja új 
elsőbbségi részvények kibocsátása volt. A Takarékbanknak minden szövetkezet mű-
ködését illetően azonos jogosítványokat állapít meg a törvény, ezzel összhangban 
szavazatelsőbbségi jogaikat is azonosan szabályozza: az új sorozatú elsőbbségi rész-
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vényekből minden szövetkezet azonos módon részesedett, egy-egy darab részvényt 
vett át (eltérően a korábbi helyzettől, amikor nem minden szövetkezeti hitelinté-
zet rendelkezett takarékbanki elsőbbségi részvénnyel). Mindezek alapján az Alkot-
mánybíróság a tulajdonkorlátozás közérdekűségét megállapította. Ezen túl deklarál-
ta, hogy a jogalkotó az értékgarancia követelményének figyelembevételével járt el, a 
részvénytulajdonosok vagyonában csökkenés nem következett be, tehát a korlátozás 
arányosnak tekinthető, mivel a vételi jog önmagában súlyos teher. A  jogalkotó a 
vételi jog vonatkozásában egyéves, míg az eladási jog vonatkozásában – a letétbe 
helyezéstől számított – 60 napban határozta meg azok gyakorolhatóságát. A jogal-
kotó azonban ellenszolgáltatásról is rendelkezett: a részvényekért piaci vételárat kell 
fizetni, melynek értéke két független könyvvizsgáló által adott értékelés összegének 
számtani közepe, a vételárat pedig az eladási/vételi nyilatkozat megtételét követő 90 
napon belül kellett megfizetni. 

A törvény a hatálybalépéstől számított 365 napig tartó elidegenítési tilalmat írt 
elő a szövetkezeti hitelintézetek takarékbanki (törzs- és elsőbbségi) részvényeit il-
letően (kivételt képeznek a már a törvény hatálybalépése előtt megkötött részvény-
átruházási szerződések, illetve az MFB-nek történő értékesítés). Az Alkotmánybí-
róság szerint a sérelmezett szabályozás nem akadályozza meg a részvénnyel – mint 
a tulajdonjog tárgyával – való rendelkezést, csupán az alapjognak nem minősülő 
szerződéses szabadságot korlátozza: amennyiben a részvényes a részvény eladása 
mellett dönt, a szerződő partner személyét nem választhatja meg szabadon (a tör-
vény hatálybalépése után 365 napig csupán az MFB-vel szerződhet). Így a tulajdon-
jog sérelmét e szabállyal összefüggésben sem állapította meg az Alkotmánybíróság. 

Összességében megállapítható, hogy az Alkotmánybíróság ebben az ügyben el-
fogadta az állami beavatkozás indokaként a közérdek létét, indokolásának e része 
is erre utal: „[a] pénzügyi szektor egészének stabilitásában a szövetkezeti formában 
működő hitelintézetek biztonságos működésének is szerepe van. A  szóban forgó 
szektor jelentőségét kiterjedt fiókhálózata adja, az a tény, hogy a települések meg-
határozó hányadában a pénzügyi szolgáltatások kizárólag a szövetkezeti hitelinté-
zeteken keresztül érhetők el, továbbá hogy a szövetkezetek meghatározó szerepet 
játszanak a mezőgazdasági ágazatban működő egyéni és társas vállalkozások finan-
szírozásában. Ennek a pénzügyi infrastruktúrának a fenntartása és működőképes-
ségének biztosítása olyan közérdek, mely az állami gazdaság- és pénzügypolitika 
részeként a tulajdont (és vagyoni autonómiát) érintő beavatkozást indokolttá tehet, 
a tulajdon társadalmi felelősségére, nemzetgazdasági szerepére, szociális kötöttségé-
re figyelemmel” (Indokolás [165]).

A 2008–2009-es globális pénzügyi válságot követően mindhárom hatalmi ágnak 
együttesen kellett fellépnie a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződései-
re vonatkozó problématömeg megoldásában. A devizahitelek átváltásával összefüg-
gésben, pontosan az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módo-
sulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 
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LXXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-a ellen alkotmányjogi panasz elbírálá-
sakor kellett az Alkotmánybíróságnak is állást foglalnia a szerződési szabadság és 
a tulajdonhoz való jog védelmének összefüggéséről. A  jogalkotó által a Tv.-ben a 
előírt forintosítás elsődleges célja, hogy a jövőre nézve megszüntesse a fogyasztó-
kat – mint adósokat – terhelő árfolyamkockázatot, amely kiszámíthatatlan és sú-
lyos terhet jelentett a számukra. Ennek alkotmányossági vizsgálata során értékelte 
az Alkotmánybíróság, hogy az árfolyam ingadozására a feleknek nem volt ráhatása, 
előre nem volt nyilvánvalóan látható, ám végül az adósokra (csupán az egyik szer-
ződő félre) nézve jelentős terhet rótt. Az Alkotmánybíróság azzal érvelt, hogy „[a]z 
esetleges jövőbeni árfolyammozgások kiszámíthatatlansága olyan bizonytalanságot 
jelentett az adósok számára, amely – az érintett adósok nagy számára is tekintettel 
– további, társadalmi méretű anyagi és szociális károk bekövetkezésével fenyegetett. 
Ennek az elkerülése alkotmányos alapot adhatott az – elsősorban fogyasztóvédelmi 
célú – jogalkotói beavatkozásra (a forintosítás elsődlegesen az adósok érdekében 
történt, hiszen őket mentesítette az árfolyammozgások jövőbeni kockázataitól)” 
(Indokolás [45]). 

A  jogalkotói beavatkozás másik indoka a hitelezővédelem volt, amelyet az Al-
kotmánybíróság szintén elfogadott alkotmányosan igazolható jogalkotói beavat-
kozásként: „[a] forintosítás elmaradása vagy késedelme – a deviza és deviza alapú 
fogyasztói kölcsönszerződések nagy száma és a hitelállomány nagysága miatt – Ma-
gyarország számára már rendszerszintű kockázatot jelentett. E helyzet felszámolása 
nélkül a forintárfolyam további jelentős gyengülésétől kellett tartani, ami az adósok 
helyzetének további elnehezülését vonta volna maga után” (Indokolás [54]).

A hitelintézetek és ügyfeleik közötti szerződéses viszonyba történő állami beavat-
kozás alkotmányossági megítélése során az Alkotmánybíróság a következő mérföld-
kőhöz a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létreho-
zásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Quaestor törvény) 1. § (1) 
bekezdése elleni alkotmányjogi panasz benyújtásakor érkezett el. Az Alkotmány-
bíróság 32/2015. (XI. 19.) határozatában az állami beavatkozás közérdekűségét nem 
tartotta megalapozatlannak. Arról kellett döntenie ugyanis, hogy a közérdek hivat-
kozási tartományába belefér-e az az eset, amikor a jogalkotó egy jól meghatározható 
cégcsoportba tartozó befektetési szolgáltatók „tevékenysége következtében meg-
károsított befektetők kárrendezéséről” rendelkezik. Megtestesíthet-e közérdeket e 
szűk csoport védelme? Így is feltehető a kérdés. Az Alkotmánybíróság szerint „egy 
szűkebb csoport érdekében hozott szabály is megtestesíthet közérdeket, ha például a 
vizsgált normának a csoportra gyakorolt hatásánál tágabb, általánosabb, esetleg tár-
sadalmi szintű hatása van. A kedvezményezett csoport nagysága – illetve a kedvez-
ményezettek körének a kiválasztása – azonban befolyásolhatja annak a megítélését, 
hogy a normában megtestesülő alapjog-korlátozás közérdekből történik-e. Minél 
kisebb a kedvezményezett csoport, annál szigorúbb vizsgálatot és igazolást követel-
het a tulajdonkorlátozás” (Indokolás [106]–[111]).
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Az Alkotmánybíróság a szabályozás szükségességének igazolása során nem is ezt 
fogadta el mint legitim közérdeket, hanem valójában a pénzügyi szektor stabilitá-
sának védelmét. Indokolásában kitért arra is, hogy „[a] Quaestor vállalatcsoport 
működése miatt ugyanis a pénzügyi szektor szereplői iránti bizalom kritikusan 
megrendült, amely komoly működési zavart is okozhatott volna az egész értékpa-
pírpiacon, így más befektetési szolgáltatók vagy akár a pénzügyi intézmények (a 
bankszektor egésze) működésében is” (Indokolás [110]). A  közérdek igazolására 
használta tehát határozatában a testület a következő érveket: a pénzforgalom bizton-
sága, pénzügyi szektorba vetett bizalom, pénzügyi rendszer stabilitása, amelyeket 
nemzetgazdasági, és össztársadalmi érdeknek tekintett. Így a jogalkotói aktus túl-
mutatott az Alkotmánybíróság szerint az egyéni érdekeken, a közérdek irányába.12 

Az Alkotmánybíróságnak a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes 
kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 16. § (4) bekezdés 16. 
§ (5) bekezdés 16. § (6) bekezdése alkotmányossági vizsgálata során újra lett volna 
lehetősége az állami beavatkozás közérdekűségének vizsgálatára 23/2016. (XII. 12.) 
AB-határozatában. E határozatában az Alkotmánybíróság – a határozathoz fűzött 
különvéleményemben megfogalmazott indokoknál fogva – átvette a 32/2015. (XI. 
19.) AB-határozatban, vagyis egy másik törvény vizsgálatánál megállapított elveket, 
ám ez nem volt elegendő a konkrét ügyben vizsgálandó állami beavatkozás közér-
dekűségének megítéléséhez. 

Álláspontom szerint a tulajdonkorlátozás szükségességének vizsgálata körében 
(közérdek megléte) nem határozható meg olyan alkotmányossági zsinórmérték, 
amely minden gazdasági, szociológiai, társadalmi változások miatt bekövetkező 
jogalkotói aktus jövőbeni megítéléséhez elegendő alapot szolgáltat. A szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezései megalkotásához fűződő köz-
érdek megítélésénél [20/2014. (VII. 3.) AB-határozat] az Alkotmánybíróság figye-
lembe vette például a kiterjedt fiókhálózatot, a hitelintézetek pénzügyi szektorban 
elfoglalt helyét, hogy a lakosság (különösen a vidéken élők) nagy része kizárólag az 
érintett hitelintézeteken keresztül tudta elérni az egyes pénzügyi szolgáltatásokat. 
Kialakította tehát azt a dogmatikai zsinórmértéket, amelyet az egyes megítélése so-
rán követnie szükséges. Határozatának érvelésében megjelent tehát az Alaptörvény 
szellemiségének, szövegének megfelelően a tulajdon társadalmi, nemzetgazdasági 
szerepe, szociális kötöttsége. A közérdek alkotmányossági vizsgálatához elengedhe-
tetlennek tartom, hogy a jogalkotó közérdekre való hivatkozása ne maradjon for-
mális, azt „úgy kell meghatároznia, hogy a közérdekből történő korlátozás szük-
ségessége kérdésében az Alkotmánybíróság állást tudjon foglalni” [50/2007. (VII. 
10.) AB határozat (ABH 2007, 984, 994.)]. Mindezek mellett, a tulajdonhoz való jog 

12  A közérdek meglétét a határozathoz fűzött párhuzamos indokolásomban vitattam, proble-
matizálva a jogalkotói beavatkozás formájának közérdekkel való igazolhatóságát. 
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sérelmének vizsgálata során, különösen, ha adott ügyben az Alaptörvény XV. cikk 
(1) bekezdésének a sérelme is felmerül, a vizsgált norma személyi hatályának vizs-
gálatából kell minden esetben kiindulni, a közérdek igazolásának vizsgálata ugyanis 
így folytatható le a legpontosabban. 
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BALOGH NORBERT 

A TULAJDONJOG VÉDELME ÉS A KÖZÉRDEK

BEVEZETÉS

„A tulajdon örök kategória: létezik, amióta ember él a Földön és létezni fog, amed-
dig maga az ember és az emberi társadalom létezik.”1 Az idézett megállapítás termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy a tulajdon – mint kiemelkedő jelentőségű társadalmi 
és gazdasági intézmény – egy változatlan kategória lenne, hiszen szoros összefüg-
gésben áll a társadalom fejlődésével, ezért aztán állandó mozgásban, változásban 
van.2 A változásokat generáló szereplők között szignifikáns tényező a mindenkori 
jogalkotói akarat, aminek mentén adott társadalomban kialakul a tulajdoni rend. 
Ebben a tág megközelítésben a tulajdoni rend azt mutatja meg, hogy a társadalom-
ban az összes rendelkezésre álló javak mely része minősül a tulajdon tárgyának, to-
vábbá azt, hogy az ilyen javak feletti tulajdonosi hatalom kik között, illetőleg milyen 
arányban oszlik meg.3 Következésképpen a tulajdoni rend egy megoszlási-megosz-
tási rendként funkcionál, amelyen belül az egyesek javakban való részesedésének 
a mértéke és aránya mindenkor a legalapvetőbb társadalmi igazságossági kérdés.4 

Ennek az alaptételnek a horderejét az jeleníti meg igazán, ha a tulajdon/tulaj-
donhoz való jog általános funkciója felől közelítjük meg a kérdést. A tulajdonnak 
ugyanis az emberi létezésre vonatkozó esszenciális jelentősége van, mivel az egyén 
vonatkozásában a materiális lét alapját jelenti, a gazdaság tekintetében pedig a tár-
sadalmi, állampolgársági függetlenség biztosításának előfeltételét teremti meg.5 Ma-
gyarán tulajdon nélkül az individuum kiszolgáltatott, mert egyrészt személyi sza-

1  Lenkovics Barnabás: Magyar polgári jog. Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 
2014, 53. o.

2  Uo.
3  Uo. 54. o.
4  Uo. 55. o.
5  Drinóczi Tímea: A tulajdonhoz való jog a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. Romá-

niai Magyar Jogtudományi Közlöny 2004/2. 52. o.
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badságának biztosítása nem valósul meg vagyoni jogi területen, másrészt a saját 
felelősségen alapuló életalakítás lehetővé tétele is kizárt.6 

Mindezek felismerése után – filozófiai és társadalomelméleti rangra emelésével 
–válhatott a tulajdon intézménye egy olyan alapvető emberi joggá, amelynek több-
szintű és komplex védelmét napjainkban már axiómaként tartjuk számon. Jelen ta-
nulmány célja is ehhez kapcsolódik, ami egész pontosan az említett axiómának egy 
árnyaltabb összkép kialakítása végett történő bemutatása. Ennek okán az írásban 
részletezem a tulajdonhoz való jog hazánkban érvényesülő védelmének különböző 
kiindulópontjait és vezérelveit, folytatva a korlátozás kérdéskörével – külön kitérve 
a közérdek szerepére –, végezetül pedig Strasbourg irányába teszek nemzetközi ki-
tekintést, ezzel zárva az okfejtést. 

1. A TULAJDONHOZ VALÓ JOG

A fentiekből egyenesen következik, hogy a tulajdonnak fundamentális jelentősége 
van. Éppen ezért a megfelelő védőbástyákkal történő körülhatárolás elengedhetet-
lennek mutatkozik a magántulajdonra épülő társadalmainkban. Fel kell tennünk 
azonban a kérdést, hogy mit is jelentenek pontosan azok a bizonyos védőbástyák, 
illetőleg hogy milyen irányból megközelítőleg védik is az egyént a tulajdona vonat-
kozásában. Erre máris több választ adhatunk, ha a tulajdonnak mint garanciának a 
történelem során kialakult szavatolási módszereit tekintjük át. Magyarán arról van 
szó, hogy a jogi védelem eszközrendszere folyamatosan változik, ami nem is olyan 
meglepő, tudván, hogy magának a tulajdonnak a fogalmát, jelentését az egyes törté-
nelmi korszakok, illetőleg politikai áramlatok erősen befolyásolták.7 Ebből kifolyó-
lag érdemes a vizsgálódást a kezdetleges módszerek felől megközelíteni, haladva a 
modern kor konkrét szabályozási metódusai felé. 

Az már a magántulajdon kialakulásától kezdve egyértelmű, hogy a tulajdon egy 
kizárólagos, másokat kirekesztő jellegű jogosultság, ezért eo ipso védelemre szorul.8 
Eleinte azok a normák jelentek meg, amelyek embertársaink beavatkozásai ellen 
nyújtanak védelmet, méghozzá büntetőjogi és polgári jogi eszközökkel.9 Kiváltképp 
szemlélteti mindezt, hogy már a Bibliában is megjelenik az emberek közötti viszo-
nyokra vonatkozó „ne lopj” szabály, illetve Mózes II. könyvében, a Kártételekről 
szóló törvények cím alatt részletesen olvashatunk a lopás bűncselekményének pol-

6  Uo.
7  Drinóczi Tímea: Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok. Dialóg Campus Kiadó, Buda-

pest–Pécs, 2007, 175. o.
8  Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. Történeti áttekintés. De iurispru-

dentia et iure publico II. 2008/4. 69. o.
9  Uo.
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gári és büntetőjogi szankcióiról.10 A két jogág alkalmazásának lehetőségét azonban 
el kell választani egymástól. Ha ugyanis a magatartás – ami a vagyonban valamilyen 
kárt okoz – nem veszélyes a társadalomra, vagyis bűncselekményt/szabálysértést 
nem valósít meg, akkor automatikusan a polgári jog keretein belül érvényesíthető a 
károsult igénye.11  

Az időben továbbhaladva aztán elődeink arra a felismerésre jutottak, miszerint 
az egyén tulajdonjogát nem elégséges csupán a másik egyéntől védelmezni, hanem 
az állammal szemben is le kell fektetni garanciális szabályokat. Ezek a szabályok kö-
vetkezésképp a polgárok és az állam közötti relációkra összpontosítva fogalmaznak 
meg – elsősorban alkotmányos szinten – olyan biztosítékokat, amelyek összessége 
megalkotta a tulajdon alkotmányos szintű védelmét, másik oldalról pedig az állam-
hatalom egyik legfőbb korlátját.12 Ebben a konstellációban tehát nincs másról szó, 
mint az alkotmányozó hatalom olyan önkorlátozásáról, amely előre akadályt állít sa-
ját cselekvési szabadsága számára. Jon Elster híres hasonlatával élve, ezt a folyamatot 
úgy kell elképzelni, mint Odüsszeusz és a szirének történetét. Odüsszeusz ugyanis 
tisztában van azzal, hogyha meghallja a szirének énekét, nem fog tudni ellenállni 
annak, ezért óvintézkedésként az árbochoz kötözteti magát, azaz tudatosan korlá-
tozza későbbi cselekvési autonómiáját.13 

Természetesen az állam ilyen módon megvalósuló önkorlátozása nem egyik nap-
ról a másikra zajlott le. Egy ilyen volumenű eredmény elérését meg kellett előznie 
egy több száz éves jogfejlődésnek is. Az angol Magna Charta Libertatum, a Petition 
of Right, a Habeas Corpus Act, az amerikai Declaration of Rights, a Declaration of 
Independence, az első tíz alkotmánykiegészítés, továbbá a francia Ember és Polgár 
Jogainak Nyilatkozata is mind-mind a fejlődés szerves elemét képezte.14 Eme jog-
fejlődés eredménye pedig az első generációs jogoknak a kialakulása, amely jogok 
között foglal helyet a tulajdonhoz való jog is. 

A tulajdonhoz való jog – egyéb, ezen tanulmányban nem részletezett emberi jo-
gokkal egyetemben – tehát a pozitív jog által történő elismeréssel válhatott olyan 
rögzített alapjoggá, amely napjaink demokratikus jogállamainak a talpkövét ké-
pezi. Mielőtt rátérnék arra, hogy ez hazánkban miként is valósul meg, röviden 
említést kell tennem a vonatkozó emberi jogi tárgyú nemzetközi dokumentumokról 

10  Andorkó Imre: A tulajdonhoz való jog védelmének kialakulása. Debreceni Jogi Műhely X. 
2013/1. 2. o. 

11  Lenkovics Barnabás: Magyar polgári jog. Dologi jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 
2001, 202. o.

12  Téglási 2008, 69–70. o.
13  Lásd bővebben Jon Elster: Ulysses and the Sirens. Cambridge University Press, Cambridge, 

1979.
14  Erdős Csaba: Az alapjogok kialakulása és fejlődése. In Smuk Péter (szerk.): Alkotmányjog 

III. Alapjogok. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015, 19–22. o.



A TULAJDONJOG VÉDELME ÉS A KÖZÉRDEK 395

is, hiszen jogrendszerünk szempontjából mindegyikük releváns szegmensként érté-
kelhető.

Kronológiai sorrendben haladva, elsőként az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-
zata deklarálta a tulajdonhoz való jogot, a következő megfogalmazással: „Minden 
személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz. 
Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.”15 Meg kell jegyezni azon-
ban, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata jogforrási szempontból egy 
ENSZ-közgyűlési határozat, következésképpen kötelező erővel nem bír, ugyanakkor 
szokásjogi úton mégiscsak kötelezővé vált.16

Nem sokkal később az Emberi Jogok Európai Egyezménye, egészen pontosan an-
nak Első Kiegészítő Jegyzőkönyve a következőket fektette le: „Minden természetes 
vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tu-
lajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott 
feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik. Az előző bekez-
désben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalmazásá-
ban, melyeket szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő 
használatát szabályozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy bírságok meg-
fizetését biztosítsák.”17 Az Egyezménynek azért van igazán kiemelkedő jelentősége, 
mert egy olyan nemzetközi bírói testület felállítását is előírta, amelynek feladata az 
aláíró államok által elkövetett egyezménysértések kivizsgálása, méghozzá az egyé-
nek vagy éppen államok által benyújtott panaszok (kérelmek) megvizsgálása által.18 
Ha pedig a bíróság megállapítja, hogy az adott állam megsértette az Egyezményben 
foglaltakat, akkor olyan kötelező jellegű ítéletet hoz, amit az érintett állam köteles 
lesz végrehajtani.19 Így aztán az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorla-
ta képes valódi tartalmat párosítani a puszta keretjellegű szabályozás mellé. Ennek 
alapja, hogy az Egyezményt ratifikáló államok – mint szerződő felek – kötelezett-
séget vállaltak arra nézve, hogy a joghatóságuk alá tartozó összes személy számára 
biztosítani fogják a vonatkozó polgári és politikai jogok összességét.20

Végezetül az Európai Unió Alapjogi Chartájának szövegét idézném: „Mindenki-
nek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, az-
zal 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 ösz-

15  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikk.
16  Erdős Csaba – Váczi Péter: Az alapjogok nemzetközi védelme. In Smuk Péter (szerk.): Alkot-

mányjog III. Alapjogok. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015, 30. o.
17  Első Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 

Egyezményhez 1. cikk. 
18  Erdős–Váczi 2015, 37. o.
19  Uo.
20  Uo. 35. o.
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szegű kártalanítás mellett történik. A tulajdon használatát, az általános érdek által 
szükségessé tett mértékben, törvénnyel lehet szabályozni. A szellemi tulajdon vé-
delmet élvez.”21 A Charta vonatkozásában lényeges aspektus, hogy kötelezettként a 
tagállamokon túlmenően maga az EU is megjelenik, ami azt jelenti, hogy a Charta 
alkalmazási köre kiterjed az Unió intézményeire, szerveire, és hivatalaira is.22 

Első olvasatra is érezhető, hogy a nemzetközi színtéren megfogalmazott doku-
mentumok egyre inkább differenciáltabb módon kívánják garantálni a tulajdon-
nak a védelmét. Ezen azt kell érteni, hogy eleinte kvázi absztrakt megfogalmazással 
operálnak, idővel azonban egyre precízebb rendelkezéseket tartalmaznak, továbbá 
megalkotnak konkrét intézményeket is az adott deklarált jogosultság érvényesítése 
érdekében. 

 Mindezek tükrében pedig ideje górcső alá venni az Alaptörvény által lefektetett, 
hazánkban hatályos megoldást.

2. A TULAJDON VÉDELMÉNEK ALKOTMÁNYOS ALAPJAI

Az Alaptörvény a következőképpen rögzíti a tulajdonhoz való jogot: „Mindenki-
nek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. 
Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott 
esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”23 Érde-
mes az okfejtést az alkotmányos tulajdonvédelem dogmatikai struktúrájának sajá-
tosságai felől megközelíteni, ezáltal előrebocsátva egy egyszerű vázlatot a témakör 
vonatkozásában. Az alkotmányos tulajdonvédelemnek alapvetően három fő sarok-
pontját különíthetjük el egymástól: egyrészt, hogy az alkotmány védi a magántu-
lajdont mint intézményt; másrészt, hogy védi a magántulajdont mint alanyi jogot; 
harmadrészt pedig, hogy a tulajdonosnak mikor, milyen feltételek fennállása mellett 
kell eltűrnie a tulajdonjogába való beavatkozást.24 A magántulajdon mint intézmény 
védelme esetünkben a személyes szabadság garantálásával függ össze, hiszen a tulaj-
donnal járó rendelkezési szabadság biztosítását jelenti, ezzel nyújtva vagyonjogi vi-
szonyainak körében szabad mozgásteret, autonómiát az alkotmányos jog jogosultja 
számára.25 A magántulajdon mint alanyi jog védelmének tekintetében kétoldalúság 
uralkodik. Először is jelenti az állam számára a magántulajdonba való beavatkozás 
tilalmát, másfelől pedig magát az alanyi védelmi jogot a jogosult számára, amit a 

21  Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikk.
22  Erdős–Váczi 2015, 41. o.
23  Magyarország Alaptörvénye XIII. cikk (1), (2).
24  Menyhárd Attila: A  tulajdon alkotmányos védelme. Polgári jogi kodifikáció VI. 2004/5–6. 

25. o.
25  Uo. 31. o.
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tulajdonába való jogosulatlan beavatkozással szemben érvényesíthet.26 A harmadik 
fő sarokpontot a tanulmány meghatározott pontjaiban fejtem ki részletesen. 

Hangsúlyos tény, hogy ez a sajátosság miből is adódik. Nevezetesen abból, hogy 
az Alaptörvény oly módon védi a tulajdont, mint ahogyan az a magánjogban ezt 
megelőzően kifejlődött, azonban ezzel párhuzamosan a fejlődési tendencia egy, a 
magánjogtól dogmatikailag függetlenedő, önálló védelemnek az igényét hordozza 
magában.27

Véleményem szerint az alkotmányozó hatalom részben ennek a fejlődési tenden-
ciának tett eleget azzal, hogy alapvető szinten egészítette ki/formálta át a korábbi 
Alkotmány idekapcsolódó szövegét, amely így szólt: „A Magyar Köztársaság bizto-
sítja a tulajdonhoz való jogot. Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, 
törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalaní-
tás mellett lehet.”28 Az alkotmányos védelem normatív alapjában történő változá-
sok közül az első bekezdés második mondatát emelném ki. Alaptörvényünk ugyan-
is tudatosan mondja ki expressis verbis a tulajdonnal járó társadalmi felelősséget, 
utalva ezáltal a tulajdon szociális kötöttségére.29 Az említett szociális kötöttségnek 
két komponense van: egyrészt magában foglalja az állami beavatkozások tűrését, 
másrészt a tulajdonosi jogosultságok más magánszemélyekre való átruházását, ak-
képpen, hogy a szóban forgó jogosultságok meghatározott esetben érvényesíthetővé 
válnak a tulajdonosokkal szemben is.30 A tulajdon ezen szociális, jóléti koncepciója 
arra a logikára épül, miszerint a magántulajdon nem értékelhető felsőbbrendűként 
az államérdeknél, hanem integráns elemét képezi a kormányzati politika érdekei-
nek.31 Magyarán az individuális szabadságnak és a szociális/törvényi kötöttségnek 
együtt kell érvényesülnie, amely kötöttség a magántulajdon terhére kívülről, a jog-
alkotó által konstituált korlátozásokban nyilvánul meg.32 Érdemes megjegyezni azt 
is, hogy az európai alkotmányok nagyrészt tartalmaznak hasonló rendelkezést a 
tulajdon szociális kötöttsége kapcsán,33 hazánk vonatkozásában pedig az alkotmá-
nyozó ezen megfontolása az alkotmánybíróság eddigi tulajdonvédelmi gyakorlatát 
erősítette, támasztotta alá.34 Ezek alapján tehát leszögezhetjük, hogy az Alaptörvény 
megoldása nem minősül rendhagyónak, a szövegezés megreformálása pedig nem 

26  Uo.
27  Menyhárd 2004, 25. o.
28  1949. évi XX. törvény 13. § (1), (2).
29  Stumpf István: A tulajdonhoz való jog. In Smuk Péter (szerk.): Alkotmányjog III. Alapjogok. 

Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015, 313. o.
30  Téglási András: A  tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. PhD-értekezés, 2011, 153–

154. o. http://juris.oldportal.u-szeged.hu/download.php?docID=8032 (2017. 02. 28.)
31  Téglási 2008, 105. o.
32  Drinóczi 2004, 53. o.
33  Példának okáért ide sorolható többet között a német Grundgesetz, de a Horvát Köztársaság 

és az Észt Köztársaság alkotmánya is.
34  Andorkó 2013, 18–19. o.
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kifogásolható, sőt, a fejlődési tendencia okán megvalósuló szükségképpeni átalaku-
lás pozitív irányba mutat. 

Az Alkotmány kontra Alaptörvény kérdéskört illetően végezetül indokolt meg-
említeni a 13/2013. évi és a 3009/2012. évi alkotmánybírósági határozatokat. A tes-
tület a 13/2013. évi határozatában egy, az AB által kidolgozott vizsgálati módszert 
fogalmazott meg, aminek lényege, hogy az AB által meghozott korábbi döntésekben 
megfogalmazott jogelvek csak a két normaszöveg tartalmi és kontextuális egyezősé-
ge esetén vehetők alapul.35 A 3009/2012. évi határozat pedig megállapította, hogy a 
tulajdonhoz való jogot mint alapjogot az Alkotmányhoz hasonlóan az Alaptörvény 
is garantálja, ezért a tulajdonhoz való jog értelmezése során az AB által lefektetett 
megállapítások továbbra is irányadónak tekinthetők.36 

2.1. AZ ALKOTMÁNYOS TULAJDONVÉDELEM TERJEDELME 

Az alkotmányos tulajdonvédelem terjedelme kifejezés valójában az adott országban 
megvalósuló védelemnek a szintjét takarja az alapjog vonatkozásában. Ezt a szintet 
pedig természetesen az alkotmánybíróság által kialakított joggyakorlatot elemezve 
tudjuk meghatározni. A kérdéskör érdekessége ennek a joggyakorlatnak a változásá-
ban, fejlődésében keresendő. Miért is van ez így? Azért, mert az AB értelmezési gya-
korlata, illetve az abban megjelenő elvek olyan kardinális alkotmányossági mércéket 
alkotnak meg, amelyeket az alkotmányos szintű szövegezés nem tartalmaz, vagy nem 
olyan formában, nem olyan részletességgel.37 Az értelmezési gyakorlat pedig bármi-
kor megváltozhat – az adott korlátok adta kereten belül mozogva –, aminek követ-
keztében eltolódnak a már megalkotott alkotmányossági mércék, értelemszerűen az 
alkotmányban rögzítettek módosulása nélkül.38 Mindezekre tekintettel, ezen alponton 
belül az alkotmánybírósági gyakorlat változását kívánom boncolgatni.

A  tulajdonvédelem terjedelmét meghatározó alkotmánybírósági tevékenység 
alapvetően két szakaszra osztható. A két szakasz az alapján tér el egymástól, hogy az 
AB milyen tulajdonfogalmat alkalmazott az elé kerülő esetek kapcsán. A tulajdon-
fogalmak között megmutatkozó differencia pedig a fent már érintett magánjogtól 
való függetlenedéssel hozható összefüggésbe. Eleinte ugyanis az AB az alkotmányi 
tulajdonfogalmat a polgári jogi tulajdon fogalmával azonosította.39 A paradigmavál-
tásra 1993-ig kellett várni. Ezen év végén alkotta meg az AB a tulajdonnal kapcso-
latos doktrínáját, a 64/1993. évi határozat formájában. A szabályrendszer nóvuma, 

35  Stumpf 2015, 312. o.
36  Stumpf 2015, 313. o.
37  Németh Attila: A  tulajdonjog korlátozásának új szempontjai? Fundamentum XI. 2007/4. 

79. o.
38  Uo.
39  Stumpf 2015, 313. o.
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hogy a tulajdonvédelem tárgyi hatályát kiterjesztette a magánjogból ismert tulajdon 
tárgyát képező dolgokon túl, a vagyoni értékű jogra is.40 Az említett alaphatározattal 
tehát kezdetét vette a tulajdon védelme alá tartozó jogosultságok körének kiterjesz-
tése (a tulajdonjog részjogosítványai), ezáltal pedig megszületett az alkotmányos ér-
telemben vett tulajdonfogalom.41 „Amikor tehát az egyéni autonómia védelméről 
van szó, az alapjogi tulajdonvédelem kiterjed a tulajdon egykori ilyen szerepét át-
vevő vagyoni jogokra, illetve közjogi alapú jogosítványokra is (például társadalom-
biztosítási igényekre).”42 

A kérdéskör kapcsán fontos kiemelni az alaphatározat egy további lényeges rész-
letét: „Az alkotmányos tulajdonvédelem terjedelme mindig konkrét; függ a tulajdon 
alanyától, tárgyától és funkciójától, illetve a korlátozás módjától is. A másik oldalról 
nézve: ugyanezen szempontoktól függően az adott fajta közhatalmi beavatkozás al-
kotmányos lehetősége a tulajdonjogba más és más.”43 Az AB ezáltal hangsúlyozza 
annak a fontosságát, hogy a tulajdonvédelem kapcsán felmerülő vizsgálódást min-
dig konkretizálva, esetről esetre szükséges elvégezni, azaz egy meghatározott eset 
konkrét részletei ügydöntő jelentőséggel bírhatnak. Következésképpen a fent emlí-
tettek csak egy általános kiindulópontot jelentenek az alkotmánybíróság joggyakor-
latában. Ehhez a gondolatmenethez szervesen kapcsolódik egy újabb megállapítás. 
Leszögezhető ugyanis, hogy a tulajdonhoz való jog konkrét tartalma semmiképp 
sem tekinthető lezártnak, mivel azt az AB esetről esetre terjesztheti és terjeszti is 
ki.44 Konstatálható mindezek alapján, hogy az alkotmányos tulajdonvédelem terje-
delmét permanens fejlődés jellemzi.    

2.2. A TULAJDONHOZ VALÓ JOG KORLÁTOZÁSÁNAK MEGÍTÉLÉSE

„A tulajdonjognak természetében rejlik, hogy korlátozható legyen és korlátoztas-
sék.”45 Kolosváry Bálint ezen megállapítása a tulajdon – a korábbiakban már rész-
letezett – szociális / törvényi kötöttségével áll összefüggésben. Amióta ugyanis az 
állam szabályozza a tulajdonjogot – azaz összehangolja egyrészt az egyéni érdekeket 
(magánjogi szabályozás által), másrészt az egyéni és a közösségi érdekeket (a tulaj-
don alkotmányos védelme által) –, az nem tekinthető korlátlannak.46 Ezzel teljes 

40  Uo.
41  Uo. 314. o.
42  64/1993. (XII. 22.) AB-határozat Indokolás IV. rész.
43  Uo.
44  Téglási 2011, 148. o.
45  Kolosváry Bálint: A tulajdonjog. In Szladits Károly: A magyar magánjog. Dologi jog. Grill 

Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1942, 147. o.
46  Andorkó Imre: A kisajátítás a tulajdonjog korlátainak rendszerében. Iustum aequum saluta-

re IX. 2013/2. 242. o.
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mértékben megegyezik az alkotmánybíróság értelmezése is, hiszen a testület nem 
tekinti korlátozhatatlan alapjognak a tulajdonhoz való jogot.

Hatályos szabályozási struktúránkat tekintve, a tulajdonjog közjogi korlátozása – 
annak mértéke alapján – különböző arculatokat ölthet. A legjelentősebb korlátozást 
természetesen a tulajdon teljes elvétele valósítja meg, ugyanakkor adottak az állam 
részéről jóval enyhébb beavatkozások is, amely beavatkozások a tulajdon használa-
tát korlátozzák jogszabályi úton keresztül.47 Előbbi arculatot a gyakorlatban a kisajá-
títás jogintézménye realizálja, utóbbiakra pedig példaként említhetőek az építésügyi 
előírások, illetőleg a pénzügyi jog részét képező adójogszabályok is.48 

A  korlátozás témakörének következő lényeges pontja, hogy a testületnek mi-
lyen szempontokat kell vizsgálnia annak érdekében, hogy a jogszerűség kérdésé-
ben állást tudjon foglalni. Az AB a 64/1993. évi határozatáig az általános és szigorú 
szükségesség-arányosság tesztet49 alkalmazta az alapjog korlátozására vonatkozóan, 
azonban a határozat álláspontja szerint nem feltétlenül szükséges más alkotmányos 
jog vagy érték védelme az alkotmányos értelemben vett tulajdonjog korlátozásához, 
hiszen a tulajdon közérdekből is kisajátítható, így az egyéb korlátozásokat illetően 
szintén elégséges a puszta közérdekre való hivatkozás.50 Érzékelhető ezek alapján, 
hogy a közérdek fogalma/tartalma/értelmezése felettébb kulcsponti jelentőséggel 
bír témánk tekintetében, ezért érdemes részletesebben is elmélyednünk benne.

A közérdeket önmagában véve rendkívül nehéz meghatározni, értelmezhetőségét 
pedig az sem segíti, hogy koronként, társadalmi berendezkedéstől, emellett a tech-
nikai fejlődéstől függően is folyamatosan változik.51 Mégis, a közérdek részletesebb 
analízise nélkülözhetetlen az állam „közérdek-monopóliumának” felszámolása, il-
letve az önkényes jogalkalmazás megelőzése kapcsán. Ennek ellenére kijelenthető, 
hogy az alapjogok területén érvényesülő közérdekfogalom mélyreható vizsgálatával 
napjainkig adós maradt a hazai és a nemzetközi jogalkotás, ahogyan a bírói gyakor-
lat is.52 Ebből adódóan az elemzést egy leegyszerűsített séma felől közelítem meg, 
haladva egy differenciált konklúzió felé. A közérdek fogalmát összekapcsolhatjuk 
olyan általános jellegű hivatkozásokkal, mint az állam / a nemzet érdeke, a közjó.53 

47  Stumpf 2015, 319. o.
48  Uo.
49  „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.”

50  Stumpf 2015, 320. o.
51  Temesi István: Szemelvények a közérdek fogalma meghatározásának köréből. In Szamel Ka-

talin (szerk.): Közérdek és közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 108. o.
52  Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek. In Szamel Katalin (szerk.): Közérdek 

és közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 171. o.
53  Körtvélyesi Zsolt: A kisajátítás mint a tulajdonhoz való jog korlátozása közérdekre való hi-

vatkozással. In Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás. MTA  Jogtudományi Intézet, 
Budapest, 2008, 185. o.
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A modell további konkretizálása a közérdek három különböző aspektusát jeleníti 
meg. A közérdek egyrészt jelent a hatalom számára önkényes célkitűzést, másrészt 
a hivatal számára egy elrendező értékképzetet, harmadrészt pedig a társadalom szá-
mára egy sok magánérdekből álló, nehézkes egyeztetés után összeállítható értéke-
lést.54 A probléma ezzel – és általában az ehhez hasonló levezetésekkel – a következő: 
a közérdeknek nincsen egységes jellege, tartalma, de az első két aspektust illetően 
a köz valódi érdekétől is teljesen eltávolodtunk. Sajó András egyenesen üresnek és 
meghatározhatatlannak titulálja a joggyakorlatban használt közérdekfogalmat.55 
Látható, hogy ilyen megközelítések révén a közérdek képtelenné válik a megfelelő 
hivatkozási alapként való funkcionálásra. Ennek következtében egy tágabb szem-
léletmódot célszerű alkalmazni. A közjót ugyanis értelmezhetjük olyan átfogó po-
litikai célkitűzések sokaságaként, amelyek magukban foglalják a közérdekfogalom 
közelítő tartalmának a meghatározását is, ezáltal a folyamat maga is elsősorban po-
litikai tevékenységként fogható fel.56 Ez a szemlélet pedig már közel áll az AB által 
érvényesnek tekintett felfogáshoz. A testület viszonyulásának alapvetése, hogy tisz-
teletben tartja a jogalkotó demokratikus legitimációját, vagyis a közérdek szentesít-
hető a parlamenti többség által. Ennélfogva a képlet rendkívül egyszerűvé válik: a 
törvényalkotó dönti el, hogy mi tekinthető közérdeknek, e döntése pedig csak ki-
vételesen, a közérdek nyilvánvaló hiánya esetén bírálható felül,57 ami valójában a 
közérdekre való hivatkozás indokoltságának, megalapozottságának nyilvánvaló hiá-
nyát jelenti, azaz az önkényesség meglétét. Ennek értelmében a korlátozás vizsgálata 
egyetlen elemre, a tulajdonkorlátozás arányosságára szűkült. Az alkotmánybíróság 
tehát azt vizsgálja, hogy a tulajdonkorlátozás mértéke arányban áll-e az érvényesíte-
ni kívánt / korlátozásra okot adó közérdekkel, nem minősül-e eltúlzottnak.58

Ezt a szabályrendszert a 42/2006. évi AB-határozatban foglaltak pontosították, 
illetve szigorították. „A közérdek alapján történő tulajdonkorlátozásnál az Alkot-
mánybíróság nem tekinti elégséges alapnak, hogy a jogszabály általánosságban 
hivatkozik a korlátozást szükségessé tevő közérdekre, szabad hatósági mérlegelé-
si jogkörben hagyva annak meghatározását, konkrétan milyen tulajdoni tárgyakra 
kell a korlátozást alkalmazni. A közérdeket jogszabályban úgy kell meghatározni, 
hogy konkrét ügyben a közérdekből történő korlátozás szükségességét bíróság el-
lenőrizhesse.”59 Az idézet absztrahálásán keresztül ahhoz a jelentéshez juthatunk, 
hogy az AB az alkotmányossági elvárást ismét az általánosan alkalmazott szükséges-
ségi-arányossági teszt szintjére emelte fel, ezzel gyökeresen megváltoztatva az ed-

54  Körtvélyesi 2008, 186. o.
55  Lásd bővebben Sajó András: A közérdek-fogalom. Értelemadási kísérlet. In Lamm Vanda 

(szerk.): Van és legyen a jogban. KJK-MTA ÁJI, Budapest, 1999.
56  Körtvélyesi 2008, 185. o.
57  Stumpf 2015, 320. o.
58  Uo.
59  42/2006. (X. 5.) AB-határozat Indokolás III. rész.
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digi gyakorlatot.60 Stumpf István azonban rámutat, hogy tanácsos a határozat által 
feldolgozott konkrét eset részleteit is megfigyelni. Az AB ugyanis határozatában egy 
olyan szabályozást vizsgált, aminek alapján az ingatlantulajdon korlátozása az in-
gatlan kisajátítását vonhatta maga után.61 Ebben a helyzetben tehát érthetővé válik a 
szigorítás szükségessége az állandó mércéhez képest, mindazonáltal a határozatból 
nem következik, hogy az AB a közérdek vizsgálatánál eltérne a már korábban lefek-
tetett dogmatikai alapvetésektől.62 Eltérésről ergo nem beszélhetünk, kiegészítésről 
viszont annál inkább: az AB ekkor nyomatékosította, hogy a kisajátítást lehetővé 
tevő jogszabályoknak konkrétan meg kell jelölniük a közérdeket, magyarán a ki-
sajátítás alapját.63 

A közérdekről szóló okfejtés zárásaként a szóban forgó határozatból idéznék is-
mét egy részletet annak okán, hogy ezen határozatban a testület maga is foglalko-
zott a közérdek meghatározásával, amikor a következőket mondta ki: „A jelenlegi 
körülmények között a közérdek értelmezésénél elfogadható, hogy bár közvetlenül a 
magánérdek áll előtérben, közvetetten, a társadalmi problémák megoldása révén az 
egész közösség érdekeinek szolgálatáról van szó.”64  

2.3. A KISAJÁTÍTÁS

A fent már érintett, az alkotmányozó hatalom által deklarált szövegezés szerint tehát 
tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből lehet, méghozzá a törvényben 
meghatározott esetekben és módon, továbbá teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás 
mellett. Megállapítható, hogy a kisajátítás a magyar jogtudomány egy igen elha-
nyagolt jogintézménye, hiszen a közelmúltbeli története nem túl dicső.65 Érthetőek 
tehát a szigorú feltételek. A kisajátítást értelmezhetjük egyrészt az ingatlanok tulaj-
donjogának egyik szerzésmódjaként, másrészt a tulajdonjog közjogi korlátjaként.66 
Számunkra az utóbbi megközelítés bír relevanciával.

A kisajátítás és a kisajátításként értékelhető tulajdonkorlátozások esetén az ará-
nyosság vonatkozásában az értékgarancia érvényesülése a hangsúlyos elem.67 
Ugyanis ha adott olyan szabályozás, amely valamilyen formában megfelelő kárta-
lanítást biztosít, akkor az egyébként aránytalannak minősülő korlátozás is arányos-

60  Németh 2007, 79. o.
61  Stumpf 2015, 321. o.
62  Uo.
63  Uo.
64  42/2006. (X. 5.) AB-határozat Indokolás III. rész.
65  Andorkó 2013, 241. o. 
66  Uo.
67  Stumpf 2015, 322. o.



A TULAJDONJOG VÉDELME ÉS A KÖZÉRDEK 403

nak minősül.68 „Az alkotmányos védelem módját meghatározza a tulajdonnak az 
a – más alapjogoknál fel nem lelhető – sajátossága, hogy alkotmányosan védett sze-
repét tekintve általában helyettesíthető. Az alkotmányos védelem tárgya elsősorban 
a tulajdoni tárgy, azaz a tulajdon állaga. Maga az Alkotmány teszi azonban lehetővé 
közérdekből a kisajátítást, jelezve ezzel, hogy a tulajdon alkotmányos garanciájának 
határa a tulajdon értékének biztosítása.”69 Arról van tehát szó, hogy a tulajdon he-
lyettesíthetőségére tekintettel a dolog helyébe maga a kártalanítás összege lép.70 Az 
értékgarancia intézményén keresztül így a tulajdonhoz való jog a tulajdon értékéhez 
való joggá alakul át, azaz a jogosult a konkrét tulajdoni tárgyat nem tarthatja meg, 
csakis értékének megtérítésére tarthat igényt.71

Az alkotmánybíróság a kisajátítás alkotmányossági megítéléshez három kér-
déskört vizsgál: a közérdek meglétét, a kivételességet és a kártalanítás mikéntjét.72 
A közérdekről az előző alponton belül már esett szó, ezért át is térnék második ösz-
szetevőre. A kivételességet az AB úgy értelmezi, hogy a kisajátítás lehetőségét a köz-
érdekű célok azon eseteire kell korlátoznia a törvénynek, amelyeknek a megvalósí-
tása csakis a tulajdon elvonásával lehetséges.73 A kártalanítás mikéntjét illetően az 
AB kiemelte, hogy arról közigazgatási hatósági határozatot kell hoznia az eljáró köz-
igazgatási szervnek, amely határozat a bíróság előtt megtámadható.74 Az azonnali 
jelzőt pedig a testület a következőképpen fejtette ki: „Bár az azonnali kártalanítás – a 
szabályozás alkotmányos szintjén – nem jelenthet alkotmányosan meghatározható 
pontos teljesítési határidőt vagy határnapot, de – összhangban az egyenlő jogi véde-
lemmel –, feltétlenül megköveteli a kisajátítást kérő birtokba helyezésének és a ki-
sajátított kártalanításának az egyidejűségét. Az idézett szabályozással szemben tehát 
alkotmányos követelmény a teljesítési határidők egységes meghatározása, mert az 
azonnaliság az Alkotmánybíróság értelmezésében – ebben az összefüggésben – egy-
idejűséget jelent. Ha tehát a közigazgatási szerv – ha kivételesen is, de – határozatát 
azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja, ezt alkotmányosan csak úgy teheti meg, ha 
ezzel együtt rendelkezik a kártalanítás azonnali, egyidejű teljesítéséről.”75 

68  Stumpf 2015, 322. o.
69  64/1993. (XII. 22.) AB-határozat Indokolás IV. rész.
70  Drinóczi 2004, 54. o.
71  Menyhárd 2004, 32. o.
72  Stumpf 2015, 322. o.
73  Lásd bővebben 35/2005. (IX. 29.) AB-határozat Indokolás IV. rész.
74  Lásd bővebben 904/B/2000. AB-határozat Indokolás, II. rész.
75  58/1991. (XI. 8.) AB-határozat Indokolás III. rész.
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3. A STRASBOURGI ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT ÉS A SZÉTTARTÓ  
ALAPJOGVÉDELEM

A korábbiakban már szóba került az Emberi Jogok Európai Egyezménye által meg-
teremtett nemzetközi bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága és annak alapve-
tő rendeltetése. Az ítélkezés összefüggésében kiemelendő, hogy a 9 évig hivatalban 
lévő – és újra nem választható – bírákat az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
választja, méghozzá a tagállamok által állított három jelölt közül.76 A megválasztott 
bírák azonban már egyéni minőségükben járnak el, azaz nem képviselnek egyetlen 
államot sem hivataluk ellátása során.77 A részletes eljárásrend ismertetése e tanul-
mány kereteit jócskán meghaladná,78 így csak röviden magáról a panaszjogról em-
lékezem meg. Az Egyezmény az egyes magánszemélyek részére egyéni panaszjogot 
biztosít, ezáltal a strasbourgi bírósághoz bármely olyan személy kérelemmel fordul-
hat, aki úgy gondolja, hogy az Egyezményben – vagy annak kiegészítő jegyzőköny-
veiben – nevesített jogai sérelmet szenvedtek.79 Szükségesnek tartom mindemellett 
annak nyomatékosítását, hogy a bíróság nem valamiféle szupranacionális fellebb-
viteli fórumként funkcionál, hiszen az EJEB vizsgálata csak arra terjed ki, hogy a 
sérelmezett hatósági aktus megfelel-e a megkövetelt garanciáknak.80 Ezért aztán a 
bíróság nem vizsgálja azt, hogy az alapjogba való beavatkozás során az adott ható-
ság megfelelően értelmezte-e a nemzeti jognak az előírásait / a hatósági intézkedés 
mennyiben áll összhangban a belső jog rendelkezéseivel.81

Az EJEB konkrét ítélkezési gyakorlatának bemutatását ajánlatos az AB-val pár-
huzamot vonva megtenni. A két bíróság tekintetében alapvető hasonlóságokra lehe-
tünk figyelmesek: a kiterjesztően értelmezett tulajdon alkotmányjogi / egyezményi 
fogalma elszakad a polgári jogi tulajdon fogalmától, emellett mindkét perspektíva 
szerint a jogalkotónak kell bizonyítania a közérdek fennállását a tulajdonhoz való 
jog korlátozását illetően, ahogyan az arányosságot is a korlátozás mértéke és az el-
érni kívánt előnyök között.82 Mindazonáltal a kiterjesztő értelmezés körében már 
kisebb szintű átfedést tapasztalhatunk, így példának okáért az AB nem vonta védel-
mi körébe a kártérítési igényeket, míg az EJEB igen.83 A strasbourgi megközelítésről 
tehát elmondható, hogy helyenként eltérő megoldásoknak és értelmezéseknek ad 

76  Erdős–Váczi 2015, 37. o.
77  Erdős–Váczi 2015, 37. o.
78  Ezt lásd bővebben: www.echr.coe.int 
79  Erdős–Váczi 2015, 37–38. o.
80  Fórika Zsolt: A tulajdonhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatá-

ban – A strasbourgi garanciarendszer jelentősége a romániai ingatlanrestitúcióban. Magyar Ki-
sebbség. Nemzetpolitikai Szemle XII. 2007/3–4. 191. o.

81  Fórika 2007, 191. o.
82  Orbán Endre: A hazai és a strasbourgi tulajdonvédelem közelítésének lehetőségei. 2016. http://

jog.tk.mta.hu/blog/2016/10/hazai-es-strasbourgi-tulajdonvedelem (2017. 03. 02.)
83  Orbán 2016.



A TULAJDONJOG VÉDELME ÉS A KÖZÉRDEK 405

helyet, aminek tükrében az AB szűrője áteresztőbbnek látszik. Kiváló eszköz ennek 
szemléltetésére a „trafikügy”.

Az alkotmánybíróságnak az ügyben azt kellett megítélnie, hogy tulajdonjogi vé-
delemben részesülő gazdasági tevékenységnek minősül-e a hatósági engedély bir-
tokában, több éven keresztül és rendszeres jövedelem elérése céljából folytatott do-
hánytermék-kiskereskedelmi tevékenység.84 Az AB állásfoglalása szerint az említett 
gazdasági tevékenység nem tekinthető megszerzett tulajdonnak vagy alkotmányo-
san védett tulajdoni várománynak, így nem áll az Alaptörvény XIII. cikk oltalma 
alatt.85 Ennek alapja, hogy az AB olvasatában a meghatározott üzletkörre / tevé-
kenységi körre szóló működési engedélyek nem tartoznak az alkotmányos tulajdon-
védelem alatt álló vagyoni értékű jogok körébe, ezért aztán a kiadott engedélyeket 
a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv visszavonhatja a jogszabályok megvál-
tozását követően.86 A vonatkozó határozatot követően fordult a koncessziók ügyé-
ben érintettek egyike az EJEB-hez, mert véleménye szerint a végzett tevékenység 
mégiscsak tulajdoni védelmet élvez az Egyezmény alapján. A panaszos egyrészt hi-
vatkozott családja egzisztenciális helyzetének drasztikus megváltozására, másrészt 
kiemelte, hogy álláspontja szerint a pályázat a valóságban a dohánytermék-kiske-
reskedelmi piac újraelosztásának feleltethető meg.87 Érvelt továbbá a menet közben 
módosuló, átláthatatlan és jogorvoslatot nem biztosító eljárásra, emellett pedig az új 
szabályozás alkalmasságát és arányosságát kérdőjelezte meg.88 Az ítélet végül 2015. 
január 13-án született meg, amelyben a strasbourgi bíróság az arányosságot (neces-
sary in a democratic society) vizsgálva állapította meg, hogy a kérelmezőnek az ér-
demi jogorvoslat nélkül megvalósuló és átláthatatlan szempontrendszeren alapuló 
eljárás keretében történő korlátozás által túlzott egyéni terhet kellett viselnie, ezért a 
tulajdonhoz való joga sérelmet szenvedett.89, 90 

A széttartó alapjogvédelem problémakörének feloldására tekintettel Orbán End-
re – a hivatkozott elemzésében – több potenciális megoldási lehetőséget vesz sor-
ba, ezek közül én a bizalomvédelmet emelném ki. A  bizalomvédelem – mint át-
hidaló mechanizmus – által ugyanis az AB új útvonalat biztosíthatna a tulajdonjog 
védelméhez és általa saját mércét dolgozhatna ki.91 Az intézménnyel kapcsolatban 
az Alkotmánybíróság a 142/2010. évi határozatában megállapította, hogy a biza-

84  Stumpf 2015, 315. o.
85  Lásd bővebben 3194/2014. (VII. 15.) AB-határozat.
86  Stumpf 2015, 315. o.
87  Ságvári Ádám: Trafikügy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. A széttartó alap-

jogvédelem tanulságai. 2015. http://jog.tk.mta.hu/blog/2015/01/trafikugy-a-strasbourgi150121 
(2017. 03. 02.)

88  Ságvári 2015.
89  Ságvári 2015.
90  Az ítélet részleteit lásd bővebben: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid”:[„001-149201”]}
91  Orbán 2016.
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lomvédelem a jogos elvárások védelmét jelenti, mindemellett a jogbiztonság egyik 
részelemeként értelmezhető, ami nem azonos a szerzett jogok védelmével, de a visz-
szaható hatályú jogalkotás általános tilalmával sem, hanem ezeknél egy szélesebb 
körben érvényesül.92 „A jogos elvárások védelmének elve sérül, ha a fennálló jogi 
helyzet viszonylagos változatlanságában a termelő bizakodhatott, mert jogszabály 
kifejezetten valamely magatartásra ösztönözte.”93 A bizalomvédelem intézményének 
általános szintre emelése által az AB kezébe így egy olyan eszköz kerülhetne, amely 
lehetőséget biztosít annak mérlegelésére, hogy mi az a szabályozás révén megvaló-
suló terhelési/beavatkozási szint, amelynek az eltűrése már nem várható el a jog-
alanyoktól, abból kifolyólag, hogy joggal bízhattak helyzetüknek a stabilitásában.94

Ehhez a gondolatmenethez nagymértékben kötődik Francis Fukuyama közis-
mert alkotása, amely a Bizalom címet viseli. Az írás érdekessége, hogy Fukuyama a 
bizalmat egy olyan rejtett mechanizmusként értékeli, amely a könnyen látható sta-
tisztikai adatok mögött megbújva alapvető szinten képes meghatározni egy adott 
nemzetgazdaság sikerét. Következésképpen a racionalitáson alapuló neoliberális 
közgazdaságtan csak korlátozott mértékben tekinthető érvényesnek. A különböző 
sikeres és kevésbé sikeres modern gazdaságok összehasonlítása révén azt a tanul-
ságot vonja le, hogy a társadalmi bizalom magas szintjének kiépítése és megőrzése 
ugyanolyan mértékben hatással van a gazdasági fejlődésre, mint a konkrét fizikai 
tőke.95 Összegezve az mondható el, hogy a szerző által levont konzekvenciák a biza-
lomvédelem újszerű és megoldást kínáló jogintézményén keresztül az alkotmányjog 
területén is alkalmazhatóvá válnak, megfordítva pedig hatványozott érvényességgel 
támasztják azt alá. 

4. ZÁRÓ GONDOLATOK 
„Az emberi természet és a tulajdon egyazon cél felé tör:
hogy felszabadítsa az embert; 
s a szabadság vezeti el az egyes embert és a társadalmat
az elképzelhető legnagyobb boldogsághoz.”

(Denis Diderot)

A  tanulmány befejezéséül összegzem a szerteágazó gondolatmenetek sokaságát, 
ezáltal egy rövid szinopszist választva lezárás gyanánt. Ezen túlmenően pedig egy 
végső kulcsfontosságú tényezőre kívánom felhívni a figyelmet, amely az alapjog vé-
delmének kérdését fokozottan jelentőssé teszi. 

92  Lásd bővebben 142/2010. (VII. 14.) AB-határozat.
93  142/2010. (VII. 14.) AB-határozat Indokolás V. rész.
94  Orbán 2016.
95  Lásd bővebben Francis Fukuyama: Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007.
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Dolgozatomban a tulajdonhoz való jog, pontosabban az alapjog védelméhez kap-
csolódó rendelkezések és alapvetések bemutatására vállalkoztam. Ezt egy általános 
struktúra alapján valósítottam meg, kezdve az adott pont általános ismertetője-
gyeinek számbavételével, majd ezen ismertetőjegyeknek a részletesebb analízisével. 
A tanulmány során igyekeztem különböző szerzők eltérő véleményeit ütköztetni és 
összevetni, ezen keresztül pedig eljutni olyan eredményekhez, amelyek lehetővé te-
szik az adott tárgykör több oldalról történő ismertetését.

Az egyes pontok áttekintése után úgy vélem, hogy a tulajdonhoz való jog során 
érvényesülő alapjogvédelem kérdésköre a jogtudományi diskurzusra méltán tart 
igényt. Ezt egyrészt megalapozza a fejlődési tendencia okán jelen lévő folyamatos 
átalakulás – értve ezen elsősorban a magánjogtól való függetlenedést –, valamint a 
széttartó alapjogvédelem kérdéskörét, ami okot adhat az értelmezési gyakorlat fe-
lülvizsgálatára, ennélfogva pedig az alkotmányos tulajdonvédelem terjedelmének 
az átalakulására. 

A  tényező, amit az első bekezdésben említettem, szintén egy releváns okként 
konstatálható, pontosabban az előbbieket nyomatékosítja. Az alapjog védelméről 
ugyanis már empirikus kutatások bizonyítják, hogy az adott országok GDP-szint-
jére is kihatással van.96 Hazánkban az alkotmányjog gazdasági elemzése – ahogyan 
a szerző is megjegyzi – valóban kevésbé ismert a tudományos közvélemény előtt, 
mindazonáltal az új intézményi közgazdaságtan (New Institutional Economics) 
módszertana olyan nézőpontokat fedhet fel előttünk, amelyek a közeljövőben akár 
teljességgel megkerülhetetlenné is válhatnak hasonló argumentációk tekintetében.
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G. KARÁCSONY GERGELY

ÁLLAMI MŰKÖDÉS A KÖZ-  
ÉS MAGÁNÉRDEK HATÁRÁN

A felsőoktatás területén érvényesülő állami beavatkozás miértjei 

A közérdek kutatásának során érdemes megvizsgálni azokat a határterületeket, ahol 
nem feltétlenül egyértelmű, hogy az állami működést (anyagi ráfordítást, beavat-
kozást) a közérdek indokolja, vagy pedig az állam a magánérdek által átszőtt terü-
letre téved be. Mindkét esetben pedig nélkülözhetetlen annak megítélése, hogy az 
állam tényleges beavatkozása az adott szektorban a közérdek előmozdítását ered-
ményezi-e, vagy pedig csak torzítja a társadalmi folyamatokat. Az oktatási rendszer 
kutatója számára ebben a kérdésben ideális vizsgálódási terep a felsőoktatás, ahol 
a közérdek és a magánérdek egyaránt érvényesül, és ahol az állam részvétele sem 
teljes körű beavatkozást jelent, hanem bizonyos folyamatok részleges irányítását, 
valamint a rendszer korántsem teljes körű anyagi támogatását. Tanulmányomban 
megvizsgálom a felsőoktatási rendszer működésének közérdekű jellegét, illetőleg 
annak az egyének magánérdekeivel mutatott kapcsolatát, választ keresve arra, hogy 
a felsőoktatás fenntartását a közérdek vagy pedig a magánérdek indokolja.

AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG FOGALMÁRÓL

Az oktatáshoz (illetőleg a művelődéshez) való jogot érintő nemzetközi, illetve ha-
zai alapjogi jogforrásokat átfogóan vizsgálva láthatjuk, hogy az a szabályozásmódját 
és részletességét illetően két markánsan eltérő területre tagozódik: az alapfokú és a 
középfokú tanulmányokat egyaránt magában foglaló közoktatásra, valamint a fel-
sőoktatásra. A közoktatás vonatkozásában a legtöbb nemzetközi egyezmény annak 
kötelező, ingyenes és mindenki számára elérhető mivoltát hangsúlyozza. Az ENSZ 
Gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló egyezségokmányának 13. cikke fejti 
ki az oktatáshoz való jog biztosításának érdekében szükséges állami feladatok kö-
rét. A közoktatással kapcsolatos rendelkezések kimondják, hogy az „elemi oktatást 
mindenki számára kötelezővé és ingyenessé kell tenni”, a középfokú oktatást pedig 
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„annak különböző formáiban, […] minden megfelelő eszközzel általánossá és min-
denki számára hozzáférhetővé kell tenni, különösen az ingyenes oktatás fokozatos 
bevezetése útján”. Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez fűzött első kiegészítő 
jegyzőkönyv tartalmazza az oktatáshoz való jogra vonatkozó – az ENSZ keretében 
elfogadott egyezményekhez képest szűkszavú – rendelkezéseket, mindössze az ok-
tatáshoz való jog biztosítását mondva ki mindenki számára.1 Hasonlóan szűkszavú 
az EU Alapjogi Chartája is a kérdésben. A Charta 14. cikke kimondja, hogy „min-
denkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben 
való részvételhez”. Az oktatás ingyenessége itt is alapelvként szerepel, azonban ez az 
ingyenesség összekapcsolódik a kötelező oktatással, így a „kötelező oktatásban való 
ingyenes részvétel lehetőségét” biztosítja az uniós polgárok számára. 

A  nemzetközi egyezményekhez hasonló szabályozást találunk a magyar Alap-
törvényben is. A XI. cikk a művelődéshez való jog körében tárgyalja az oktatásban 
való részvétel jogát is, kimondva, hogy hazánk a művelődéshez való jogot a köz-
művelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, 
az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei 
alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban 
részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 
Láthatjuk, hogy a közoktatás területén az alkotmányos szabály szintén az ingyenes, 
kötelező és mindenki számára hozzáférhető oktatás biztosításának kötelezettségét 
emeli ki.

A  fenti rövid áttekintés alapján nem tartjuk kétségesnek a közoktatásban való 
részvétel biztosításának és ennek megfelelően a közoktatási rendszer fenntartásának 
és finanszírozásának közérdekű voltát és állami kötelezettség jellegét. Nem így áll a 
helyzet a felsőoktatás területén, ahol – mint azt látni fogjuk – a nemzetközi egyez-
mények és a magyar Alaptörvény is kevésbé egyértelmű kötelezettséget határoz 
meg. A Gazdasági, szociális és kulturális jogok egyezségokmánya a fent már idézett 
13. cikkében a felsőoktatással kapcsolatosan kimondja, hogy a felsőoktatást teljesen 
egyenlő feltételekkel a képesség alapján mindenki számára hozzáférhetővé kell ten-
ni, minden megfelelő eszközzel, különösen az ingyenes oktatás fokozatos bevezetése 
útján. A többi nemzetközi alapjogi egyezmény vagy hallgat a felsoktatás kérdéséről, 
vagy pedig az oktatás általános kérdései között tárgyalva azt, mindössze a képessé-
geihez mérten mindenki számára elérhető felsőoktatásról szól. Ez a szűkszavú sza-
bályozás szélesebb teret enged a nemzeti jogalkotóknak a felsőoktatás kérdésköré-
nek szabályozására. Elsőként tehát azt állapítottuk meg, hogy a nemzetközi emberi 
jogi dokumentumok a felsőoktatás területét elkülönülten kezelik a közoktatástól, 
arról nem vagy csak alig rendelkeznek. Így teljesen egyértelmű közérdekű jelleget 
nem kölcsönöznek e területnek, mint ahogyan konkrét állami kötelezettséget is csak 
alig állapítanak meg e téren. A felsőoktatás fenntartásának és szabályozásának köz-

1  2. cikk: „senkitől sem szabad megtagadni az oktatáshoz való jogot […].”
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feladat jellegét és közérdekű mivoltát így innen nem tudjuk levezetni. Ahhoz, hogy 
a felsőoktatási rendszer közérdekűségét meg tudjuk ítélni, azt kell megvizsgálnunk, 
hogy a felsőoktatásban való részvétel kinek az érdekeit szolgálja, és mennyiben. Itt 
tehát a közösség számára hozott hasznokat, valamint a magánembert érintő előnyö-
ket egyaránt mérlegelnünk kell. Ennek érdekében részben a közgazdaság-tudomány 
eredményeit is hasznosítani fogjuk. Elemzésünk során arra a kérdésre keressük a 
választ, hogy a felsőoktatásban való részvétel miként mozdítja elő az egyén érdekeit, 
illetve miként szolgálja a társadalom egészének a hasznát. Ennek megfelelően kö-
zelebb juthatunk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen mértékben 
közérdekű cél és tevékenység a felsőoktatás rendszerének működtetése. Az oktatási 
tárgyú elemzések napjainkban nem nélkülözik a közgazdasági megközelítést, a fel-
sőoktatás gazdasági elemzésének is széles körű hazai és nemzetközi irodalma van. 
A közgazdasági megközelítés alkalmazása során mindazonáltal nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy a gazdasági fogalmak nem feltétlenül tudják megragadni egy nem 
kifejezetten közgazdasági jelenség minden aspektusát, ezért érdemes a gazdasági 
elemzéseket kiegészíteni más – például alkotmányjogi, szociológiai – megközelítés-
sel is. Erre mi is vállalkozunk, a gazdasági elemzés mellett feltétlenül ki kell térnünk 
a felsőoktatásnak egyes alapjogokkal való kapcsolatára és társadalmi hatásaira is.

A FELSŐOKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL EGYÉNI HASZNA

Elsőként ismerkedjünk meg azokkal az elméletekkel, amelyek a felsőoktatásban való 
részvételt az egyén szempontjából jól hasznosuló „beruházásnak” tekintik, amely 
így az egyes emberek érdekeit szolgálja a legjobban. Már a korai közgazdasági elem-
zések is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az oktatás az egyéni kereset (bevé-
tel) növelésének egyik módja. Adam Smith2 megállapítása szerint az oktatás célja a 
gazdaságban való minél hatékonyabb részvételre (a munkamegosztásra) való fel-
készítés, így a tanulás hasznát a magasabb végzettséget igénylő állásokban elérhe-
tő magasabb jövedelemmel lehet lemérni. Az oktatásban való részvétel így kiváló 
megoldás a jövedelmi helyzet javítására, mivel az emberi tőkébe történő beruházás 
olcsóbb eszköz lehet a kívánt hatás eléréséhez, hiszen egyszeri kiadásról van szó, 
amely hosszú időre megváltoztatja a jövedelemelosztást.3 

Ennek a tézisnek az alátámasztásához meg kell vizsgálnunk a munkaerőpiaci 
adatokat, összevetve a felsőoktatásban való részvétel adataival. Azt tapasztalhatjuk, 
hogy a közép-európai térségben, és így hazánkban, kifejezetten jelentős a diplomá-

2  Adam Smith: A nemzetek gazdagsága. KJK, Budapest, 1992. A  felsőoktatás kontextusában 
Polónyi idézi őt több helyen. (Polónyi István: Az oktatás és az oktatáspolitika közgazdasági ideo-
lógiái. Educatio 2011/1.)

3  Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana. Osiris, Budapest, 2002, 162. o.
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sok bérelőnye a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezőkkel szemben: a legújabb 
adatok szerint a felsőfokú végzettségűek több mint kétszeresét keresték a csak kö-
zépfokú végzettséggel rendelkezők átlagkeresetének, ez az arány az alapfokú isko-
lai végzettséggel rendelkezők átlagbéréhez képest mintegy két és félszeres. Fontos 
megemlíteni, hogy nemcsak a felsőoktatásban való részvétel számít, hanem a ta-
nulmányok tovább folytatása is haszonnal kecsegtet: hazánkban és a közép-európai 
államokban a mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett oklevéllel mintegy 
negyven százalékkal magasabb kereset realizálható, mint alapdiplomával.4 A felső-
fokú végzettség eredményeképpen mindazonáltal nemcsak magasabb összegeket le-
het keresni, hanem jelentősen megnő az állásszerzés valószínűsége is. Ennek a mu-
tatónak az esetében hazánk és az OECD-országok átlaga között a markáns eltérés 
nem a felsőfokú végzettségűek munkanélküliségi arányában van, ez az érték ugyanis 
hozzávetőlegesen megegyezik a többi OECD-országéval (sőt, 2015-ben hazánkban 
jelentősen kedvezőbb volt a helyzet az átlaghoz képest). A felsőoktatásban való rész-
vétel előnye abban mutatkozik meg, hogy mennyivel magasabb a középfokú vég-
zettségűek munkanélküliségi rátája a diplomásokénál.5 Nyugat-Európában ez az el-
térés általában a kétszeres arány alatt van, ezzel szemben térségünkben általánosabb 
a két és félszeres differencia. Természetesen a jelenség hatványozottan jelentkezik az 
alapfokú végzettségűekkel való összehasonlítás esetében. Míg a nyugat-európai or-
szágokban a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők munkanélküliségi rátája 
többségében három-négyszerese a diplomásokénak, addig Szlovákiában ötszöröse, 
Magyarországon pedig mintegy tízszerese.6 Jól látható az adatokból, hogy a gazda-
sági válságot követő években hazánkban a fent bemutatott hatások fokozottan ér-
vényesülnek. Magyarországon ugyanis a felsőoktatásban való részvétel a térségben 
egyedülálló mértékű multiplikátorhatást fejt ki, és feltűnőbben jelenik meg a felső-
fokú végzettségűek pozitív munkaerőpiaci helyzete. Összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy az adatok erőteljesen alátámasztják az Adam Smith óta népszerű elméletet, 
miszerint az oktatásban és így különösen a felsőoktatásban való részvétel az egyén 
kifejezett érdekében áll, vagyis az közgazdasági racionalitással is belátható módon 
jól megtérülő befektetés. Ezt az érvelést a kormányok a felsőoktatásra irányuló jog-
alkotás során előszeretettel alkalmazzák, különösen akkor, amikor tandíj bevezeté-
séről vagy emeléséről döntenek.7 

A felsőoktatás egyéni érdek jellegének vizsgálata során érdemes röviden kitérni 
egy kevésbé népszerű megközelítésre is, amely a felsőoktatás szűrő szerepét emeli 

4  Education at a Glance: OECD Indicators 2016. OECD, 2016, 125. o.
5  Németh András Olivér: Felsőoktatás-finanszírozás Kelet-Közép-Európában. In Temesi Jó-

zsef (szerk.): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. AULA Kiadó, 
Budapest, 2012, 93. o.

6  Education at a Glance: OECD Indicators 2016. OECD, 2016, 104. o.
7  Polónyi István: Az oktatás és az oktatáspolitika közgazdasági ideológiái. Educatio 2011/1. 

75. o.
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ki. Eszerint a felsőfokú végzettség jelzi a munkaadóknak az egyén jobb képességeit 
és potenciálisan nagyobb termelékenységét. A munkáltató így őt nem a felsőokta-
tásban megszerzett tudása miatt foglalkoztatja, hanem a diploma pusztán a jelent-
kező rátermettségét hivatott bizonyítani. Ez az elmélet kevésbé tudott teret nyerni 
a felsőoktatásról szóló diskurzusban, mindazonáltal az általánosabb alaptudást és 
kevesebb lexikális ismeretet adó, kompetencia alapú felsőoktatás és az ezzel pár-
huzamosan egyre jelentősebbé váló vállalati belső képzések korában érdemes oda-
figyelnünk a mondanivalójára. 

Végezetül nem mehetünk el szó nélkül egy másik, az eddigiektől eltérő meg-
közelítés mellett sem. Ez az álláspont, amely a 70-es évek angolszász közgazdasági 
irodalmából ered, azt veti vizsgálat alá, hogy a felsőoktatásban való részvétel nem 
tekinthető-e fogyasztásnak, amikor is a tanulás önértéke miatt vesznek részt az em-
berek a felsőfokú tanulmányokban. Amíg a problémával foglalkozó kezdeti teoreti-
kusok számításai erre a kérdésre még nem adtak egyértelműen igenlő választ,8 azóta 
számos tanulmány bizonyította, hogy a tehetséges egyének az oktatási intézmény-
ben töltött időt pozitív fogyasztási értékként élvezik.9 Mindemellett pedig a fiatalok 
jóval többet áldoznak tanulmányaik folytatására, mint amit annak gazdasági meg-
térülése indokolna.10 A felsőoktatás fogyasztási értéke az abban részt vevők számára 
többtényezős: az új ismeretek megszerzése, új emberek megismerése és a hallgatói 
életben való részvétel egyaránt értéket jelent, míg a bizonyos területen való tanulás 
a hallgató státuszemelkedését és önképének pozitív változását is előidézi. A végzett-
ség megszerzése szintén számos pozitív élménnyel kecsegtet: ilyen az új és izgalmas 
területeken új kihívásokat jelentő munkalehetőségek megnyílása, valamint az egyén 
által fontosnak tartott társadalmi szerepek vagy hivatások betöltése is.11 

Összefoglalóan azt láthatjuk, hogy a felsőoktatásban való részvétel számos egyé-
ni típusú haszonnal kecsegtet. Ilyen a jobb munkaerőpiaci helyzet elérése, vagyis a 
munkanélküliség elleni védekezés, valamint a jövőbeni magasabb munkabér ígére-
te a felsőfokú végzettség megszerzését követően. Emellett széles körű közgazdasági 
irodalma van a felsőoktatásban való részvétel fogyasztás jellegének is, amikor pedig 
az egyének tisztán öncéllal, a jövőbeni gazdasági hasznosságot elhomályosító más 
tényezők hatására vesznek részt a felsőoktatásban. Ilyen tényező a személyiség ki-
bontakoztatásának ígérete, az új kihívások keresése, a társadalmi státusz emelése és 

8  Lásd Lazear, Edward: Education: Consumption of Production? Journal of Political Economy 
Jun77, LXXXV./3. 587–591. o.

9  Heckman, James J. – Lochner, Lance – Taber, Christopher: General-Equilibrium Cost-Benefit 
Analysis of Education and Tax Policies. Trade, growth and development: Essays in honor of Profes-
sor T. N. Srinivasan. Elsevier Science, Amsterdam–New York–Oxford, 1999, 340. o.

10  Oosterbeek, Hessel – van Ophem, Hans: Schooling Choices: Preferences, Discount Rates, 
and Rates of Return. Empirical Economics XXV. February 2000/1. 30.o.

11  Alstadsæter, Annette: Measuring the Consumption Value of Higher Education. CESifo Eco-
nomic Studies LVIl. 2011/3. 459.o.
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az egyén önképének javítása. Ezen szempontok mindannyian a mérleg egyik serpe-
nyőjét nyomják, amikor a felsőoktatás működtetésének közérdekű vagy magánér-
dekű voltát vizsgáljuk. A következőkben a felsőoktatás közérdekűségére vonatkozó 
főbb álláspontokat fogjuk ismertetni. 

A FELSŐOKTATÁS KÖZÖSSÉGI HASZNOSSÁGA

A felsőoktatás társadalmi hasznainak elemzésekor az úgynevezett externális hatá-
sokat szokták a gazdaságtudományi elemzések központi kérdésévé tenni. A prob-
léma vizsgálatát egy közgazdasági okfejtéssel érdemes kezdenünk, és megvizsgálni 
az oktatás és így különösen a felsőoktatás gazdasági jellegét. Az állam oktatási sze-
repvállalásával kapcsolatos elemzésekben leggyakoribb érvként azt találjuk, hogy az 
oktatás, jellegét tekintve, kvázi közjószág, és mint ilyen, externális hozamokkal jár. 
A kvázi közjószágok vagy vegyes jószágok részben magán-, részben pedig kollek-
tív természetűek. A haszon egy része osztható, ennyiben magánjószágok, ugyanak-
kor kollektív természetűek is, mivel a haszon egy része oszthatatlan. Az oktatásba 
történő beruházás közvetlen haszonélvezője a képzésben részt vevő és családja. Az 
oktatás ilyen értelemben osztható, és hasonló más magánjószágokhoz. Az oktatás 
osztható haszna mellett azonban olyan externális haszonnal is jár, melyet a társada-
lom minden tagja, vagy nagyobb számú – de az oktatásban közvetlenül részt nem 
vevő – csoportjai élveznek. Az oktatáshoz a szakirodalom számos externális hoza-
mot kapcsol, ezek közül a legfontosabbaknak a következőket tekinthetjük:12 

• az állampolgárok általános tájékozottsági szintje megnövekszik, ennek egyik 
hatása az, hogy a demokratikus intézmények hatékonyabban működtethetők 
lesznek; 

• az embereknek a technikai változásokhoz való alkalmazkodóképessége meg-
nő; 

• alacsonyabb lesz a bűnözés szintje, amely hosszabb távon az állam számára 
költségtakarékossághoz is vezet, mivel kisebb bűnüldözési és büntetés-végre-
hajtási rendszer fenntartása lesz szükséges; 

• alacsonyabbak lesznek a szociális, munkanélküliség-kompenzációs és egész-
ségügyi kiadások;

• hosszú távú hatásként idesorolható a kevesebb tökéletlenség a tőkepiacon, 
illetve a közösségileg előállított közszolgáltatások növekedése.

Az állam anyagi beavatkozásának hátterében tehát valamilyen fajta hosszabb távú 
társadalmi hatást kell célként feltételeznünk, valamint figyelembe kell vennünk az 
olyan közpolitikai célokhoz való kapcsolódását, mint amilyen az eredményesség/

12  Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana. Osiris, Budapest, 2002, 163. o.
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minőség vagy a méltányosság/hozzáférhetőség: ezek együtt valamiféle szétbogoz-
hatatlan „szentháromságot” alkotnak.13 A közpolitikai célok mellett számos egyéb 
indok is felmerülhet, így az, hogy az oktatási piacon az oktatást igénybe vevők ren-
delkezésre álló információi korlátozottak, illetve az információhoz való hozzájutási 
lehetőségük is limitált. Ugyancsak az állam oktatási szerepvállalása mellett felhozott 
érv, hogy ez eszközül szolgálhat a jövedelemelosztás kívánt irányba történő befo-
lyásolására is, ha ugyanis a szegénység mérséklése az elérendő társadalmi cél, az 
emberi tőkébe történő beruházások támogatása olcsóbb eszköz lehet a kívánt hatás 
eléréséhez, hiszen egyszeri beruházásról van szó, amely hosszú időre megváltoztatja 
a jövedelemelosztást.14 A felsőoktatás működtetésében, így különösen a finanszíro-
zásában való állami részvétel mellett szóló érv továbbá, hogy az oktatás színvonalá-
ban az egyes intézmények között jelentős eltérés lehet, a gyengébb színvonal pedig 
elsősorban a szegényebbeket sújtja, akik hátrányos helyzetben vannak a gyermekeik 
által elérhető iskolázási fajták tekintetében.15 

A  felsőoktatásban való minész szélesebb körű részvétel, az állampolgárok mi-
nél nagyobb számának minél magasabb szintű végzettsége közkeletű nézet szerint 
a gazdasági fejlődés előmozdítója. Különösen így van ez a globalizáció korában, a 
gazdasági válságot követő időszakban, ahol voltaképpen az államok egymással ver-
senyt futnak a magas technológiájú iparágakban termelő vállalatok letelepítéséért 
és az ország technológiai fölényéért. Így a magas technológia igényű iparágakban 
termelni képes lakosság az állam gazdasági fejlődésének záloga már középtávon is. 

A  felsőoktatás működtetésének közérdekűsége vonatkozásában fontos tényező 
az is, hogy ezáltal az állam több, Alaptörvényben foglalt kötelezettségének is ele-
get tesz. Az Alaptörvény XI. cikkében határozza meg a művelődéshez való jogot, és 
kimondja, hogy azt Magyarország a képességei alapján mindenki számára hozzá-
férhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatá-
rozottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. A felsőoktatás működésének ilyen 
alkotmányos értelmezése mellett érdemes megvizsgálnunk azt is, hogy a felsőok-
tatás működése mennyiben szolgálja a művelődéshez való jog mellett a foglakozás 
szabad megválasztásához való jogot is. A művelődéshez való jog ugyanis sokban 
és lényegesen különbözik a foglalkozás szabad megválasztásához és gyakorlásá-
hoz való jogtól. Az egyetemi oktatás meghatározó része nem az felfogott általános 
– mintegy öncélú – műveltség megszerzését segíti elő. A  felsőoktatásban ugyanis 
a hallgatók valamilyen foglalkozás, élethivatás gyakorlására szereznek képesítést, 
ezért a felsőoktatási hallgatók jogai és kötelezettségei szabályozását alkotmányjogi-

13  Halász Gábor: Finanszírozási reformok a felsőoktatásban: nemzetközi összehasonlító elem-
zés. In Temesi József (szerk.): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. 
AULA Kiadó, Budapest, 2012, 13. o.

14  Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana. Osiris, Budapest, 2002, 162. o.
15  Friedman ezen megállapításait Polónyi István idézi. (Polónyi István: Az oktatás gazdaságta-

na. Osiris, Budapest, 2002, 166. o.)
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lag elsősorban a foglalkozás szabad megválasztásának az Alaptörvény XII. cikkében 
biztosított joga alapján kell megítélni, ugyanis a mai társadalomban kevés foglal-
kozás gyakorolható szakképzettség nélkül, és igen sok nagy presztízsű foglalkozás 
csak egyetemi vagy felsőfokú végzettséggel folytatható. A művelődéshez való jogtól 
a foglalkozás szabadságát tehát mindenekelőtt az választja el, hogy a foglalkozás sza-
badsága az egyén társadalomban való részvételét, megélhetését biztosító alapjog; a 
művelődés szabadságáról ez nem mondható el.16 

Napjainkra a munkaerőpiaci részvételhez, önmagunk és családunk fenntartásá-
hoz, vagyis a gazdasági állampolgárság (economic citizenship) szükséges legalacso-
nyabb végzettség egyre feljebb tolódott. A XX. század elején a család fenntartására 
alkalmas munkahely megszerzéséhez elég volt az általános iskolai legfeljebb 8 osz-
tály elvégzése, ezt a század közepét követően egyre inkább az érettségi váltotta ki, 
míg az elmúlt évtizedekben a „valamilyen felsőfokú” végzettség vált szükséges köve-
telménnyé.17 Így tehát az állam, ha célul tűzi ki a társadalmi leszakadás megelőzését, 
közérdekűnek kell, hogy tekintse a felsőoktatás működtetését és finanszírozását is. 

Végezetül fontos közcél a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a felsőokta-
táshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. Ezt az Alaptörvény fent idézett XI. cikke 
is előírja. Az állam a felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférést a felsőfokú tanulmá-
nyok állami támogatási rendszerével és más előnyben részesítő intézkedésekkel tud-
ja biztosítani. Mindazonáltal megjegyezzük, hogy az Alkotmánybíróság álláspontja 
szerint nem mondható ki az, hogy a felsőoktatási képzésben való részvétel állami 
finanszírozása alapjog lenne. Az államnak nem alkotmányos kötelezettsége, hogy 
a felsőoktatási intézményekben ingyenes oktatást biztosítson, az viszont igen, hogy 
anyagi támogatással is ténylegesen teremtse meg a tanulmányok felsőoktatási intéz-
ményben való folytatásának lehetőségét.18

KÖVETKEZTETÉSEK

A  fentiekből megállapíthattuk, hogy a felsőoktatási rendszer létezése, fenntartása 
és finanszírozása egyaránt szolgálhat közérdeket és magánérdeket is. Teljes bizo-
nyossággal nem tudjuk letenni a voksunkat sem a felsőoktatás közérdekűsége, sem 
a magánérdekek dominanciája mellett, a megoldás a köztes helyzetben keresendő: 
mind az egyénnek, mind pedig a társadalomnak hasznot hoz a felsőoktatási rend-
szer működtetése. A  közérdekűség vizsgálata során mindazonáltal megállapítha-
tunk néhány lényeges követelményt az állam részvételével szemben.

16  Ezt az érvrendszert Bragyova András alkotmánybíró bontotta ki részletesen a 32/2012. (VII. 
4.) AB- határozathoz csatolt különvéleményében.

17  St. John, Edward P.: Education and the Public Interest. Springer, 2006, 236. o.
18  62/2009. (VI. 16.) AB-határozat.
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A beavatkozás eszközének helyes megválasztásához tisztában kell lennünk az el-
érendő céllal, vagyis azzal, hogy az állam az externális és össztársadalmi hasznok 
közül melyeket választja ki és tűzi zászlajára. A felsőoktatás működése – mint azt 
fent levezettük – csak az egyén szempontjából jelent öncélt, amennyiben a felsőok-
tatásban való részvételt fogyasztási javakként fogjuk fel. Az állam szempontjából a 
felsőoktatásba történő beavatkozás minden esetben világos célrendszer mentén kell 
történjen, ennek elmaradása azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az egyes társadalmi 
célok elérésére nem alkalmas eszközt választ a jogalkotó. 

Amennyiben az állam a felsőoktatási rendszer működtetését kizárólag az egyéni 
jólét biztosításának eszközeként fogja fel (magasabb végzettségből következő maga-
sabb jövedelem érdekében), úgy a felsőoktatás működtetésének módját az egyéni 
célokhoz kötötten határozhatja meg. Ugyanis ha a felsőoktatást befektetésnek te-
kintjük, és a jövőbeli nagyobb haszon reményében végezzük el a felsőfokú tanul-
mányokat, úgy nem sajnálhatjuk rá az anyagi áldozatot sem. A felsőoktatásban való 
részvétel anyagi vonzatai egyrészt a tanulmányok költségéből (tandíj, képzési költ-
ség, önköltség, vagy bármilyen más megnevezés írja is azt le), másrészt pedig a ta-
nulmányok ideje alatt kieső jövedelemből áll. A tanulmányok folytatását finanszí-
rozhatják a családok – amennyiben módjuk van rá – vagy pedig a felsőoktatásban 
részt vevő egyén a saját későbbi jövedelmét fordíthatja erre, bízva abban, hogy a 
megszerzett tudás olyan munkabérhez segíti majd hozzá, aminek birtokában nem 
okoz majd gondot a tanulmányi költség visszafizetése. Ez utóbbi esetre nyújtanak 
megoldást a hallgatók által a tanulmányaik finanszírozásának érdekében igénybe 
vehető hallgatói hitelkonstrukciók (ilyen hazánkban a Diákhitel 2). Ha az állam ezt 
a megoldást választja, úgy a felsőoktatási rendszerét is ennek megfelelően kell ki-
alakítania: az intézményrendszer működését a hallgatók részvételi díjaiból és más, 
a magánszektorból érkező kontribúciókra alapítja, saját anyagi szerepvállalása egé-
szen visszaszorítható. Ebben az esetben az állami anyagi szerepvállalás leszűkülhet 
a hallgatók képzési díjának átmeneti megelőlegezésére államilag garantált hitel for-
májában, amelyet azonban a végzett hallgatók jövedelmükből fokozatosan törlesz-
tenek az államkasszába. Ez a megoldás azonban két komoly hátránnyal is jár. Egy-
részről a felsőoktatási intézmények részéről ez áremelkedéshez vezethet el, másrészt 
pedig azzal, hogy az egyre dráguló képzést az állam nem finanszírozza közvetlenül, 
annak költségeit a rendszer áttolja a családokra. Ez pedig az oktatáshoz való hozzá-
férés tekintetében tovább nyitja az ollót a tehetősebb és a rosszabb anyagi helyzetű 
családok gyermekei között.19 

Amennyiben tehát az egyének anyagi jólétét szolgáló gazdasági racionalitás és 
személyiségének kibontakozását előtérbe helyező fogyasztási szemlélet kiszolgálása 
mellett (helyett) más közpolitikai célt is ki kíván tűzni az állam a felsőoktatási rend-
szer elé, úgy más beavatkozási eszközöket is kell választania. A társadalmi egyen-

19  St. John, Edward P.: Education and the Public Interest. Springer, 2006, 4. o.
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lőtlenségek csökkentése és a társadalmi felemelkedés lehetőségének megteremtése 
érdekében valószínűleg a finanszírozási rendszerét kell jobban hozzáigazítani ehhez 
a célhoz, és a család anyagi helyzete és társadalmi státusza (így például a szülők 
végzettsége) figyelembevételével kialakítani a felsőfokú tanulmányok állami támo-
gatásának rendszerét. Éppen a fent idézett gazdasági tárgyú tanulmányok állapí-
tották meg ugyanis azt, hogy a különböző társadalmi háttérrel rendelkező fiatalok 
oktatásban való részvételét nem csak az anyagi lehetőségek determinálják, hanem 
az oktatás iránti attitűdjük20 is: a felsőoktatásban való részvétel valószínűségére ható 
egyik legerősebb tényező a szülők iskolai végzettsége.21 Amennyiben tehát az állam a 
társadalmi felzárkóztatást célnak tekinti, úgy a hitel alapú felsőoktatási finanszírozás 
és az erre épülő oktatáspolitika nem bizonyul elégségesnek.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy annak ellenére, hogy a felsőoktatási rend-
szer fenntartása és finanszírozása általában világosan közérdekűnek tűnik, a prob-
léma jóval sokrétűbb ennél. Ha azt tesszük vizsgálatunk tárgyául, hogy a felsőok-
tatásban való részvétel kinek az érdekét szolgálja, könnyen arra a megállapításra 
juthatunk, hogy a felsőoktatás sokkal inkább magánérdek, mintsem közérdek. A fel-
sőoktatás közérdekűségét az elérni kívánt össztársadalmi cél nyomán határozhatjuk 
meg, és ettől függően állapíthatjuk meg a közérdekűség erősebb vagy gyengébb mi-
voltát is. Mindazonáltal a világos jogalkotói (állami) célkitűzés ebből a szempontból 
elengedhetetlen, ennek elmaradása a rendszer torzulásához és a kitűzött közpoliti-
kai céllal ellentétes eredményhez is vezethet.
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SEBESTYÉN LILI DÓRA – G. KARÁCSONY GERGELY

KÖZÉRDEK-E AZ ÁLLAMHATÁR?

Tanulmányunkban a határok célját és természetét vizsgáljuk meg. A közérdek kér-
déskörének kutatásakor adja magát a téma, hogy megvizsgáljuk az állam egyik lé-
nyegi ismérvének számító határok problémáját, melynek fenntartásáról és őrzésé-
ről kevés kétséggel állítható, hogy közérdekből történik. Mindazonáltal az elmúlt 
néhány évtized társadalmi és államszervezési változásainak egyik kulcsszereplője a 
határ volt, mely hol elvékonyodva, szinte jelentéktelenné válva szolgálta az emberek 
szabad mozgását, hol pedig jogi és fizikai akadályként állta útját a belépni szándé-
kozóknak. 

Jelen tanulmányban először a határok kialakulása és célja mellett a határ külön-
böző diszciplínák által meghatározott fogalmát járjuk körül. Ezt követően részle-
tesebben megvizsgáljuk a határok létezését is részben felülíró Európai Unió, ezen 
belül pedig a schengeni övezet határproblémáit, választ keresve arra, hogy az EU és 
a tagállamok milyen céllal és feltételekkel őrzik a külső és belső határaikat.

AZ ÁLLAMHATÁR FOGALMÁRÓL, TÖRTÉNETI ÉS MODERN  
MEGJELENÉSI FORMÁIRÓL

Vizsgálódásunkat kezdjük magával a határ szóval. A határ szó a magyar nyelvben 
kezdettől fogva egy elképzelt pontot, később vonalat jelentett.1 A  határ alapvető 
funkciója az elválasztás. A határ a geográfiában elválasztó vonalat, végpontot, vala-
minek a szélét jelenti. A társadalomtudományokban a szó jelentése kutatási terüle-
tenként változó, beszélhetünk kulturális, nyelvi, etnikai és még számos más határról. 

1  Kring Miklós: A magyar államhatár kialakulásáról. In A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Tör-
ténetkutató Intézet évkönyve. 1934, 7. o.
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Jelen tanulmányban a határ alatt az államokat egymástól elválasztó sokszor csak 
képzeletbeli, olykor fizikai határvonalat értjük. A  modern államok létrejöttével a 
határok szerepe felértékelődött. Napjainkban a globalizáció és az európai integráció 
hatására az államhatárok léte egyre kevésbé érzékelhető. Az Európát érő migrációs 
nyomás következtében azonban ismét sokakat foglalkoztató központi témává vált az 
államhatárok kérdése és a határvédelem. 

Az államhatár meghatározására többféle fogalom született. A nemzetközi jog ál-
tal használt fogalom szerint az államhatár az a vonal, illetve sík, mely az adott ál-
lam területét elválasztja más államok területétől, illetve a mindenki által szabadon 
használható területektől. Általában valamennyi állam törvényi definíciója hasonló 
a nemzetközi jogi meghatározáshoz. Magyarországon az államhatárról szóló 2007. 
évi LXXXIX. törvény határozza meg az államhatár fogalmát, eszerint „Magyaror-
szág területét a Föld felszínén függőlegesen áthaladó képzeletbeli síkok összessége 
(a továbbiakban: államhatár) határolja”.2 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 
1997. évi XXXII. törvény a 2007-es törvénynél pontosabban fogalmazott: „A Ma-
gyar Köztársaság államhatára: a Magyar Köztársaság államhatára nemzetközi szer-
ződésben meghatározott azon képzeletbeli függőleges síkok összefüggő sorozata, 
amelyek Magyarország területét a légtérben, a föld (víz) felszínén, valamint a föld 
(víz) mélyében a szomszédos államok területétől elválasztják.”3 Valójában azonban 
a határ nem csupán egy vonal, miáltal a határ felfelé is kiterjed, így minden állam 
határos a világűrrel is. A világűr határa a Kármán-vonal, mely a földfelszín felett 
kb. 83-100 km között húzódik.4 Jogi nézőpontból megkülönböztethetünk legális, de 
facto és fiktív határt. A legális határ nemzetközileg elismert, nem megkérdőjelezett 
határ. A de facto határ létező, de az egyik fél által el nem ismert, a fiktív határ pedig 
csak a térképeken létező határt jelent.

Napjainkban az államhatárok pontosan meg vannak határozva, azonban a mo-
dern államok létrejötte előtt a határok pontos kijelölésére nem voltak adottak a tech-
nikai feltételek. A határt sokszor egy hegygerinchez, mocsárhoz, láphoz vagy erdő-
höz igazították. A határok megállapításában, kezdetben a történeti, majd a földrajzi 
elemek kaptak kiemelt jelentőséget. Az államhatárok többnyire állandóak, azonban 
határfolyók esetén lehet mozgó határ is. Az államhatárok kijelölésében a legfonto-
sabb szerepe azonban kétségkívül a nemzetközi erőviszonyoknak van. Sok esetben 
békeszerződések határozták meg egyes államok határait (ilyen hazánk esetében a 
trianoni békeszerződés). A  határokat megállapító nemzetközi szerződésekben le-
írják az államhatár menetét, és bejelölik azt egy csatolt térképen, ezt delimitációnak 
nevezzük. Majd ezt követően a delimitáció alapján a kijelölik a határt a helyszínen, 

2  2007. évi LXXXIX. törvény az államhatárról 1. § (1).
3  1997. évi XXXII. törvény a határőrizetről és a Határőrségről 3. § (1).
4  Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris, Budapest, 2011, 139. o.
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a határ terepen történő kijelölését demarkációnak nevezzük.5 Az államhatár rendjé-
nek szabályait a szomszéd államokkal kötött nemzetközi szerződések tartalmazzák, 
ezeket határrendi szerződéseknek nevezzük. Rögzítik a határrendsértés eseteit és a 
kivizsgálásukra vonatkozó szabályokat.

A történelem során az államhatárok mindig és mindenhol elhatároló, elkülönítő 
szerepet játszottak. A határok legfőbb funkciója sokáig a védelem volt. Jó példa a 
védelmi határokra a francia Maginot-vonal, mely 1930 és 1933 között épült a fran-
cia–német, az olasz–francia és a francia–luxemburgi határon, vagy éppen a méltán 
híres kínai nagy fal. Az államhatárok védelmi funkciója a nagy migrációs nyomás 
miatt Európában ismét felértékelődött. A határok ellenőrző funkciót is ellátnak, a 
határokon áthaladó személyek, javak ellenőrzése által. A behozható áruk mennyi-
ségének korlátozása, a vámok és az illetékek a belső piac védelmét szolgálják, ezt 
fiskális funkciónak nevezzük. Ideológiai funkciót szolgál a határ elhatároló jellege, 
mellyel a nemzeteket elválasztja egymástól, és erősíti egy adott államban a nemzet-
tudatot. A határ törvényességi funkcióján értendő, hogy a társadalom létét irányító 
jogi normák és jogintézmények érvényesülési területét az államhatár fogja közre.6 

A HATÁRVÉDELEM EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A  határvédelem alapvető rendeltetése, hogy megakadályozza az illegális határát-
lépést és a határokon átívelő bűnözést, többek között a kábítószer csempészést. 
A schengeni övezet külső határait csak a határátkelőhelyeken lehet átlépni. A külső 
határok védelmét úgy kell megszerveznie a tagállamoknak, hogy az alkalmas le-
gyen cél elérésére. A határátkelőhelyeket és a közöttük lévő határszakasz védelmét 
határőrök látják el, akik feladatukat ellátására álló vagy mozgó egységeket alkalmaz-
hatnak. A határt átlépő személyeket ellenőrzés alá vonják, mely során úti okmányok 
alapján megállapítják személyazonosságukat, ezt az eljárást a Schengeni Határ-el-
lenőrzési Kódex minimum-ellenőrzésnek nevezi. A  szabad mozgás uniós jogával 
rendelkező személyek esetében a minimum-ellenőrzés elegendő, a harmadik orszá-
gok állampolgárait azonban be- és kiutazáskor ennél alaposabban ellenőrzik. Har-
madik ország állampolgára esetében ellenőrzik, hogy az adott személy megfelel-e a 
beutazási feltételeknek, valamint ha szükséges, jövedelemszerző tevékenység foly-
tatását és a tartózkodását engedélyező okmányokat. Úti okmányaikat belépéskor és 
kilépéskor is bélyegezni kell. Az Európai Unió Tanácsa meghatározta azon harma-
dik országok listáját, amelyek állampolgárai a külső határok átlépésekor vízumkö-
telezettség alá esnek. A Tanács 539/2001/EK rendelete alapján vízumkötelezettség 

5  Kocsis Károly: A politikai és az etnikai földrajz határértelmezései. In Tér és terep. Tanulmá-
nyok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 23–25. o.

6  Pásztor Szabolcs: Az államhatár, mint térbeli jelenség az Európai Unióban és Magyarországon.
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terheli többek között Ukrajna, Albánia, Szerbia és Montenegró állampolgárait is.7 
A tagállamok hatóságait segíti a Vízuminformációs Rendszer létrehozása, mely által 
hozzáférhetnek azokhoz az információkhoz és döntésekhez, amelyek a schengeni 
vízummal kapcsolatosak. 

Az Európai Unió támogatást nyújt a külső határok igazgatásához. A határigazga-
tás költségei az Unió külső határai mellett elhelyezkedő államoknak hatalmas anyagi 
terhet jelentenek, különösen igaz ez azokra a tagállamokra nézve, amelyek migráci-
ós útvonalon fekszenek.8 A Külső Határok Alapot 2007-ben hozta létre az Európai 
Parlament és a Tanács. 2007–2013 között a Külső Határok Alap 1856 millió euróval 
támogatta a külső határok igazgatását.9 Az Alap konkrét célkitűzései közé tartozik a 
határátkelőhelyek közötti határőrizeti rendszerek javítása a határellenőrzésre vonat-
kozó előírások végrehajtása, valamint a külső határon átkelő személyek megfelelő 
nyilvántartása.

Az előbbiekben már esett szó arról, hogy a külső határ ellenőrzését és védelmét 
a tagállamok közösen látják el, ennek érdekében állandó és szoros együttműkö-
dést kell fenntartaniuk. Ezt az együttműködést az Európai Unió Tagállamai Külső 
Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
(Frontex) koordinálja. Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik, 2004-ben 
alapították, székhelye Varsóban található. A Frontex a külső határok védelme ér-
dekében kockázatelemzéseket végez. Az Ügynökség fő feladatai közé tartozik to-
vábbá tagállamok a külső határ ellenőrzésének és védelmének az összehangolása, 
az ehhez szükséges technikai és operatív segítségnyújtás, a nemzeti határőrök kép-
zése.10

2013-ban létrejött az európai határőrizeti rendszer, az Eurosur. Célja az integ-
rált határellenőrzés javítása mellett az illegális bevándorlók Európába özönlésének a 
megelőzése. Az Eurosur kiemelten foglalkozik a migrációs problémákkal, és kiemelt 
figyelmet fordít a migránsok tengeri haláleseteinek a megelőzésére.11 

A  Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex nem jelöli ki azt, hogy mely tagállami 
szerveknek kell ellátnia a határrendészeti feladatokat. Az Alaptörvény 46. cikke a 
rendőrség alapvető feladatai közé sorolta a közrend és az államhatár rendjének vé-
delmét.12 Magyarországon az államhatár őrzését mindezek értelmében a rendőrség 

7  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 Rendelete (2016. március 9.) a személyek 
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex).

8  Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról: Határok és biztonság. Az Európai Unió Ki-
adóhivatala, Luxembourg, 2014.

9  Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról: Határok és biztonság. Az Európai Unió Ki-
adóhivatala, Luxembourg, 2014.

10  Uo. 
11  Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU Rendelete (2013. október 22.) az európai 

határőrizeti rendszer (Eurosur) létrehozásáról.
12  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 46. cikk.
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látja el, ellenőrzi a határforgalmat, megelőzi az államhatár jogellenes átlépését. En-
nek érdekében az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként önálló feladat- és hatás-
körrel rendelkező határrendészeti kirendeltségek működnek. A külső határokat 21 
határrendészeti kirendeltség védi. A határrendészeti kirendeltségek látják el azokat 
a feladatokat, amelyek a határőrizettel és a határforgalom ellenőrzésével, az állam-
határ rendjével, valamint a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatosak.13 A rendőrséget 
az államhatár őrzésében a migráció okozta válsághelyzet idején a Honvédség segíti. 
A rendőrség az államhatár rendjét veszélyeztető cselekményekkel kapcsolatosan a 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttműködve külföldön felderítő tevékenységet 
végezhet. A magyar rendőrség a külső határforgalom ellenőrzése során a vízum-
kötelezett harmadik országbeli állampolgárok okmányainak adatait és e személyek 
ujjnyomatát összeveti a Vízuminformációs Rendszerrel.

Az illegális határátlépést a schengeni tagállamok belső joguk szerint szankcio-
nálják. A  magyar jogrendszerben az államhatárral kapcsolatos cselekményeket 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a har-
madik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény szabályozza. A tiltott határátlépés alapesetben szabálysértésnek minő-
sül.14 Amennyiben ezt a cselekményt harmadik országbeli állampolgár követi el, a 
jogellenes határátlépés vagy ennek megkísérlése idegenrendészeti kiutasítást von 
maga után.

Ennél szigorúbb szankciókkal számolhat a határsértő, ha a jogellenes határát-
lépés a határzáron keresztül történik. 2015. június 17-én a Kormány a magyar–
szerb határszakasz védelme érdekében határőrizeti célú ideiglenes kerítés építését 
rendelte el, melynek hosszúsága 175 kilométer. A kerítés hivatalos határátkelőhe-
lyek közötti határszakaszokat zárta le. A Btk. 2015. szeptember 15. óta bűncselek-
ménynek tekinti a határzár tiltott átlépését, a határzár megrongálását, valamint a 
határzárral kapcsolatos építési munka akadályozását. A határzáron keresztül való 
jogosulatlan belépés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető; ameny-
nyiben az elkövető ezt a cselekményt fegyveresen, felfegyverkezve vagy tömeg-
zavargás résztvevőjeként követi el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés bün-
tetésre számíthat. Ezeket a bűncselekményeket bárki elkövetheti, így magyar vagy 
más uniós állampolgár is, aki nem az arra kijelölt határátlépési pontokon vagy 
határátkelőhelyen lép be az országba.15 A határzár tiltott átlépése, a határzár meg-

13  329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek fela-
dat- és hatásköréről.

14  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről 204. §.

15  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 352/A. § 352/B. § 352/C. §.
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rongálása, valamint a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása miatt 
2015 szeptemberétől 2016 februárjáig több mint 1500 esetben született elmarasz-
taló ítélet.16

FIZIKAI HATÁRZÁRAK KÜLFÖLDÖN

Számos állam esetében megfigyelhető, hogy valamely külső nyomás hatására hatá-
raik védelmére fizikai akadályt emeltek. Sok esetben az országok a drogcsempészet 
vagy az illegális migráció miatt emelnek kerítést két ország határán. Az egyik legis-
mertebb példája ennek a mára már turistalátványossággá vált, Kína északi határán 
épített nagy fal, mely Kínát védte a hunok támadásaitól. Aktuálisabb példaként em-
líthető a ceutai határzár17, valamint az amerikai–mexikói határszakasz. 

Az Egyesült Államokba az illegális bevándorlók jelentős része a mexikói határon 
szökik be. Az USA–Mexikó határvonal 3200 kilométer hosszúságú, és városokon is 
áthalad. Az amerikai–mexikói határvidék 1200 kilométernyi szakaszán kerítés hú-
zódik, és mellette határőrök folyamatosan járőröznek. A határ egy részét fal, más 
részét kerítésrendszer védi, melyet drónokkal, érzékelőkkel és kamerákkal is meg-
erősítettek. Donald Trump elnökjelölti kampányának egyik központi eleme volt a 
mexikói határ kérdésköre, kampányában hangoztatta, hogy ha megválasztják, falat 
építtet az amerikai–mexikói határra. Peña Nieto mexikói elnök elismerte az Egye-
sült Államoknak a fal építéséhez való szuverén jogát.18 A következő években elő-
reláthatólag növelik a határőrizeti szervek állományának a létszámát, és várhatóan 
hamarosan elkezdik a fal építését is, melynek elkészülési idejét 8 évre becsülik.

Izrael is azon országok közé tartozik, amelyek határai védelme érdekében kerítést 
emeltek. Izrael esetében a fő kiváltó ok a terrorizmus megakadályozása volt. A 2002-
ben kezdte el Izrael megépíteni a Ciszjordániától elválasztó falat. A fal építését az-
zal indokolta, hogy így próbálja megakadályozni azt, hogy az ország a területére 
öngyilkos merénylők jussanak. A határzár teljes hossza 708 kilométer, melyből 30 
kilométeren betonfal húzódik, melynek magassága néhol eléri a 9 métert is. A Cisz-
jordániában épített védőfalat a hágai Nemzetközi Bíróság a nemzetközi joggal ellen-
tétesnek nyilvánította, mivel a fal nem a határvonalat követi. 

16  Csege Gyula: A bevándorlókkal kapcsolatos hivatalos intézkedések folyamata. Jog – Állam 
– Politika VIII. 2016/3.

17  Spanyolország illegális migrációra reagálva két enklávéja Ceuta és Mellila határszakaszain 
kerítést épített.

18  Kovács Attila: Mire számíthat Mexikó Donald Trumptól? In KKI-tanulmányok. Külügyi és 
Külgazdasági Intézet, Budapest, 2017.
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A SZUVERENITÁS ÉS AZ ÁLLAMHATÁR KAPCSOLATA

A  szuverenitás mint gyűjtőfogalom az állami főhatalmat jelenti. Sokféle szuvere-
nitásértelmezéssel találkozhatunk. Bodin, Grotius és Hobbes óta a szuverenitás a 
legfőbb, hierarchikus, központosított és ebből következően egységes jogalkotási ké-
pességet és hatalmat jelenti egy földrajzi térségen belül.19 A harmincéves háborút 
lezáró vesztfáliai béke után jöttek létre a modern államok, így a modern értelemben 
vett szuverenitásfelfogást is innen eredeztethetjük. A vesztfáliai szuverenitás a be 
nem avatkozás elvét, a politikai hatalom kizárólagos gyakorlását egy konkrét terület 
felett, az államok területi sérthetetlenségét jelenti. A modern államok területileg jól 
körülhatároltak, kialakulásukkal az államhatárok a szuverenitás alapjává, az államo-
kat egymástól elválasztó és egyben őket összekötő szimbólummá váltak. A vesztfáli-
ai rendszer három rendező elve a szuverenitás, a legalitás és a territorialitás, melynek 
értelmében az államok világos határokkal rendelkeznek. A modern elméletek közül 
Max Weber államfogalma írja le talán a legjobban azt, amit egészen napjainkig az 
államról gondolunk, és így amely meghatározza a határok céljáról szóló diskurzust 
is. Weber szerint az állam egy olyan emberi közösség, amely (sikerrel) magáénak 
követeli a legitim fizikai erőszak alkalmazásának monopóliumát egy adott terüle-
ten.20 Mint azt összefoglalóan láthatjuk, a szuverenitást, mint az állam legalapvetőbb 
attribútumát, a szerzők világosan a területiségből kiindulva határozzák meg. Így a 
határok léte azt a célt szolgálja, hogy az állam ki tudjon zárni minden más befolyást 
az általa uralt területről. Ha ezeket az elméleteket értelmezzük, ne felejtkezzünk meg 
arról, hogy az államhatárok milyen céllal jöttek eredetileg létre. A határok arra szol-
gáltak ugyanis, hogy az államok általuk védjék meg azt a területet, amely természeti 
és emberi erőforrásai, stratégiai vagy szimbolikus jelentősége miatt értékes volt a 
számukra. A határok az állam felségterületét jelölték ki, a szomszédos államokkal 
fennálló stabil kapcsolatot vagy éppen az államok közötti ellenségeskedést jelezték.21

Végezetül vizsgáljuk meg a határok és szuverenitás kapcsolatával foglalkozó in-
terdependencia-szuverenitás elméletet is. Ennek nincs közvetlen kötődése a veszt-
fáliai szuverenitáshoz, sőt inkább annak érvényességét kérdőjelezte meg. Az inter-
dependencia-szuverenitást más néven függőségi szuverenitásnak is nevezik, és az 
emberek, információk, valamint a javak határokon történő átengedésének szabá-
lyozását és ellenőrzését jelenti. Az interdependencia-szuverenitás típus szerint, ha 
az állam nem tudja ellenőrizni határait, szabályozni a határain áthaladó személy- és 

19  O’Leary, Brendan – Lustick, Ian S. – Callaghy, Thomas: Right-sizing the State. Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2001, 7. o.

20  Vö. Weber, Max: A tudomány és a politika mint hivatás című műve (Kossuth Kiadó, Buda-
pest, 2004).

21  Wilson, Thomas M. – Donnan, Hastings: Nation, state and identity at international bor-
ders. In Wilson, Thomas M. – Donnan, Hastings (szerk.): Border identities. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998, 9. o.
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áruforgalmat, nem képes arra, hogy a határain belül zajló eseményeket ellenőrzése 
alatt tartsa.22 A fentiekben bemutatott, és a legtöbb mai felfogás kiindulási pontjának 
számító nézőpontok szerint tehát a határok léte inherens összetevője az államiság-
nak, célja az állam működésének fenntartása, a szuverenitás őrzése, az idegen be-
folyás kizárása a területről, és az államterületre be- és kiáramló személyek, javak és 
eszmék kontroll alatt tartása.

Ha az állam működését alapul vevő elméleteket félretesszük, érdemes ráirányíta-
ni a figyelmünket a közösség igényeiből fakadó igazolásra is. Itt Walzer23 elméletére 
reflektálunk röviden, aki a közösség önrendelkezéséből fakadó jogaként nevesítette 
annak meghatározását, hogy kit fogadnak be és kit utasítanak el, vagyis zárnak ki a 
közösségből. Mindazonáltal elméletében három megkötést tett a közösségnek a ki-
záráshoz fűződő jogához. Egyrészről, kötelességünk segíteni azoknak, akik erre erő-
sen rászorulnak, még akkor is, ha nincsen velük fennálló kapcsolatunk, amennyi-
ben ez nekünk nem jelent aránytalan megterhelést. Vagyis, néha meg kell tennünk 
azt, hogy befogadjuk a nélkülöző idegeneket is. Másodszor, amennyiben idegeneket 
engedtünk be, akik lakóhelyet létesítettek, és részt vesznek a gazdaságban, meg kell 
nekik adnunk a jogot az állampolgárság megszerzésére is, vagyis ők nem maradhat-
nak „életfogytig tartó vendégmunkások”. Végül, az újként létrejött államok kormá-
nyai nem utasíthatják ki a már bent élő lakosságot, még akkor sem, ha a lakosság 
többségének a szemében ők idegennek számítanak.

A HATÁROK SZÜKSÉGESSÉGÉT TÉTELEZŐ  
ELMÉLETEKET ÉRŐ KIHÍVÁSOK

A fent röviden ismertetett mindkét megközelítéssel arra a konklúzióra jutunk, hogy 
a határok fenntartása mind az állam, mind az államban lakók közösségének érdeke, 
így egyrészről államérdek, a másik megközelítés szerint közérdek is. Ezt a felfogást 
több kihívás is érte, mind ideológiai-filozófiai irányból, mind pedig jogi-politikai 
természetű irányból. Az ideológiai kritika egyrészt a jelenkor realitásainak figye-
lembevételét kéri számon, másrészt pedig a határ lezárását részben morális alapon 
vitatja, részben az állam ilyen irányú lehetőségeit kétségbe vonva kérdőjelezi meg. 
A  jogi és politikai kihívások közül jelen tanulmányban az Európai Unió szerepét 
vesszük górcső alá, különös tekintettel a schengeni térség szabályaira, amely az azt 
alkotó nemzetállamok között fennálló, immár a térség belső határainak minősülő 
határok teljes jogi és fizikai felszámolását tűzte ki célul. 

22  Bayer József: A szuverenitás politikaelmélete. Magyar Tudomány 2013/4.
23  Walzer, Michael: Spheres of Justice, a Defense of Pluralism and Equality. Basic Books, New 

York, 1983.
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A határok létjogosultságát vitató elméletek közül az első a határok tradicionális 
szerepének napjainkban való alkalmazását kérdőjelezi meg, arra tekintettel, hogy 
mára olyan világban élünk, ahol az államhatárok egyre inkább idejétmúltnak szá-
mítanak.24 A határok ugyanis olyan mértékben váltak átjárhatóvá, hogy már nem 
képesek betölteni azt a jogi és politikai membrán25 szerepet, amely megszűri és az 
állam érdekének megfelelően engedi csak be a személyeket, árukat, anyagi javakat, 
híreket és ideológiákat. Ebből következően a határ fenntartásának eredeti célja nem 
érhető el, így a határ fenntartása sem lehet szükséges.

A gazdasági realitás és a modern társadalom működése irányából közelítő kriti-
ka mellett vizsgáljuk meg a határok létét részben morális, részben jogelméleti né-
zőpontból vitató legfontosabb nézeteket. Ez az irányzat elsőként Joseph H. Carens 
Case for Open Borders című művével fémjelezhető, amely számos, hasonló meg-
közelítést valló szerzőnek szolgált kiindulási alapul. Carens egyfelől az állam jogi 
alapját kérdőjelezi meg a határok fenntartására, a be- és kilépés ellenőrzésére és 
korlátozására. Nozick elméletére alapozott álláspontja26 szerint a kiindulópont az 
egyéni tulajdonhoz és szerződési szabadsághoz való jog. Nézete szerint az állam 
– mivel a legitim erőszak monopóliumát birtokolja – nemcsak az állampolgárai-
nak, hanem a területén tartózkodó más személyeknek is köteles megvédeni a jogait. 
Ha tehát két egyén, függetlenül az állampolgárságától, kapcsolatot kíván létesíteni 
egymással, az államnak ezt nem szabad korlátoznia. Ha tehát az állam egy polgára 
külföldi munkásokkal kíván dolgoztatni, az állam ezt az egyének között létrejött 
jogviszonyt köteles tiszteletben tartani, így nem zárhatja ki az országból az emiatt 
érkező külföldieket mindaddig, amíg törvénysértést nem követnek el, vagy más mó-
don meg nem sértik az állam lakosainak az állam által biztosított szabadságát és jo-
gait. A külföldieket így csak az állampolgárok maguk zárhatják ki oly módon, hogy 
nem velük lépnek szerződésre, hanem az állam más állampolgáraival. A gazdasági 
versenyhátrány ellen viszont az állam nem jogosult megvédeni a polgárait, mivel az 
az egyéni tulajdonhoz és szerződési szabadsághoz fűződő jogok sérelmét jelentené. 
Másfelől Carens kifejti, hogy amennyiben elfogadjuk az egyén jogának azt, hogy a 
társadalmon, illetve az országon belül szabadon mozogjon jobb álláslehetőség, jobb 
életkörülmények vagy más kultúra reményében, úgy ezt nem tagadhatjuk meg az ál-
lamok között vándorolni kívánó egyénektől pusztán azért, mert más földrajzi helyre 
születtek. Összességében Carens azt mondja ki, hogy a határok lezárásával az állam 

24  Wilson, Thomas M. – Donnan, Hastings: Nation, state and identity at international bor-
ders. In Wilson, Thomas M. – Donnan, Hastings (szerk.): Border identities. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998, 1. o.

25  Wilson, Thomas M. – Donnan, Hastings: Nation, state and identity at international bor-
ders. In Wilson, Thomas M. – Donnan, Hastings (szerk.): Border identities. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998, 9. o.

26  Carens, Joseph H.: Aliens and Citizens: The Case for Open Borders. The Review of Politics 
XLIX. Spring 1987/2. 253–254. o.
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túlterjeszkedik a számára biztosított jogi lehetőségeken és morális korlátokon akkor, 
amikor dönteni akar a területére történő be- és kilépés felől. Nem önmagában a ha-
tárok létét, hanem a zárt határokat illeti tehát kritikával.

A határokat az államok fogalmi elemének tekintő felfogásokat érő jogi és politikai 
kihívásokat vizsgálva juthatunk el az Európai Unió szerepéhez, különös tekintettel 
a schengeni térség szabályaira, amely az azt alkotó nemzetállamok között fennálló, 
immár a térség belső határainak minősülő határok teljes jogi és fizikai felszámolá-
sát tűzte ki célul. Kérdés tehát, hogy az államok tradicionális határőrizeti szerepe, 
vagyis a ki- és belépés ellenőrzése milyen módon érvényesül a schengeni szabá-
lyok keretében. Vajon az állam befolyása és a fentiekben bemutatott inherens állami 
szuverenitási attribútuma sérül-e azáltal, hogy számos állam megszüntette az őket 
elválasztó határokon az ellenőrzést. Ez utóbbi kérdésben egyfelől segítségül hívjuk 
az Európai Unió Bíróságának esetjogát, másfelől pedig reflektálhatunk a fent bemu-
tatott elméleti megközelítésekből folyó következtetésekre is.

A SCHENGENI ÖVEZET HATÁRAI

Az európai államok határainak átrendeződése az I. világháború után kezdődött, 
majd a szocialista országok rendszerváltásával zárult le. Az európai integrációban 
a határok és a határmentiség kérdésköre rendkívüli relevanciával bír. Az Európai 
Unió célja egy belső határok nélküli térség létrehozása, így nem meglepő, hogy a 
schengeni megállapodás az EU egyik legmeghatározóbb sikerének tekinthető. 

A  schengeni övezet története 1985-re nyúlik vissza, a schengeni megállapodás 
nemzetközi szerződésként jött létre, a szerződést öt ország írta alá: Belgium, Hol-
landia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság. A következő 
években a legtöbb EU-tagállam és pár nem uniós állam is csatlakozott a Schengeni 
Megállapodáshoz. A csatlakozáskor szigorú követelményeknek kell megfelelni, me-
lyet a tagállamok szakértő bizottságai ellenőriznek. Az európai integráció alapvető 
szerződéseinek egyike, az Amszterdami Szerződés jegyzőkönyv útján integrálta a 
schengeni joganyagot az uniós jogba. Az Amszterdami Szerződést 1997. október 
2-án írtak alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba.27 Jelenleg négy olyan európai uni-
ós tagállam van, amely nem csatlakozott a schengeni övezethez: Bulgária, Ciprus, 
Románia és Írország. Magyarország 2007. december 21-én vált a schengeni övezet 
teljes jogú tagjává, mely által a belső határellenőrzés nélküli térség tagjai lettünk. 
A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex álláspontja szerint „a személyeknek a belső 

27  Berta Krisztina: Hova vezet a Schengeni út? Nemzet és biztonság. Biztonságpolitikai szemle 
2008/2.
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határokon keresztül történő szabad mozgását lehetővé tevő térség létrehozása az 
Unió egyik fő vívmánya”.28

Schengen kapcsán fontos kitérni a külső és belső határok megkülönböztetésé-
re. A schengeni térségnek jelenleg 26 állam a tagja, melyek egy közös külső határ-
ral rendelkeznek. A külső határok: „a tagállamok szárazföldi határai, beleértve az 
álló- vagy folyóvizeken áthaladó határokat, tengeri határokat és repülőtereket, folya-
mi, tengeri és tavi kikötőket, amennyiben ezek nem belső határok.”29 A külső határ 
ellenőrzését és védelmét a tagállamok közösen látják el. A külső határokon szigo-
rúbbak a határellenőrzések, belépési feltételek és a határvédelem. A megállapodást 
aláíró országok közös szabályokat alkottak az ellenőrzésre és schengeni övezetbe 
való belépés feltételeire vonatkozóan, ezeket a közös szabályokat a Schengeni Ha-
tár-ellenőrzési Kódex tartalmazza. A  tagállamok közös vízumpolitikát folytatnak, 
a schengeni vízummal szabadon lehet utazni a schengeni övezet egész területén. 
Azonban a három hónapot meghaladó tartózkodás esetén a tagállamok saját belső 
joguk alapján adnak ki hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot és tartózkodási 
engedélyt. A külső határok védelme érdekében a szerződésben részt vevő államok 
megerősítették a rendőrségi együttműködésüket. Az Európai Parlament és a Tanács 
562/2006/EK rendelete értelmében „a határellenőrzés végrehajtása nem csupán 
azoknak a tagállamoknak az érdeke, amelyek külső határainál azt elvégzik, hanem 
valamennyi olyan tagállamé, amely belső határain megszüntette a határellenőrzést. 
A határellenőrzésnek elő kell segítenie az illegális bevándorlás és az emberkeres-
kedelem elleni küzdelmet, és meg kell előznie a tagállamok belső biztonságát, köz-
rendjét, közegészségügyét és nemzetközi kapcsolatait fenyegető veszélyeket.”30

A  belső határokon azokat a határokat értjük, „melyek a schengeni térség tagál-
lamainak közös, szárazföldi határai, beleértve az álló- vagy folyóvizeken áthaladó 
határokat, a schengeni államok belső légi járatok indítására és fogadására szolgáló 
repülőterei, valamint a tagállamok tengeri, folyami és tavi kikötői, melyek rendszeres 
kompjárat céljára szolgálnak”.31 A belső határokon megszüntették a határellenőrzést, 
szerepe az elválasztás helyett összekötő jellegűvé vált.32 Ezáltal egy olyan térség jött 

28  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 Rendelete (2016. március 9.) a személyek 
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (kodifi-
kált szöveg) (22).

29  Uo. 2. cikk (2) bekezdés.
30  Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK Rendelete (2006. március 15.) a személyek 

határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 
létrehozásáról 

(6) bekezdés.
31  http://schengen.magyarorszag.hu/szotar.html
32  Sallai János: Államhatárok a Kárpát-medencében. De Iurisprudentia Et Iure Publico. Jog- és 

politikatudományi folyóirat II. 2008/1.



KÖZÉRDEK-E AZ ÁLLAMHATÁR? 431

létre, melyben a személyek szabadon mozoghatnak. A belső határok esetében de-
funkcionalizálás figyelhető meg.

A  Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex lehetővé teszi az államok számára, hogy 
belső határaikon ideiglenesen visszaállítsák az ellenőrzést, erre azonban csak rend-
kívüli esetben van lehetőség. Ilyen rendkívüli eset, ha a belső határellenőrzések ide-
iglenes visszaállítása a közrend vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély 
elhárításához szükséges. A kódex exemplifikatív módon nevezi meg a biztonságot 
fenyegető helyzeteket, így a terrortámadásokat és a szervezett bűnözést. Ellenben 
a migrációt vagy azt, ha harmadik országok állampolgárai nagy számban lépik át 
a külső határokat, önmagában nem tekinti a közrendet vagy a belső biztonságot 
fenyegető veszélynek. A  belső határokon történő határellenőrzés tíz napot meg-
haladó időtartamra történő visszaállítását uniós szinten figyelik. A határellenőrzés 
visszaállításának a szükségesség és arányosság követelményének meg kell felelnie. 
A kódex értelmében a Bizottságnak lehetősége van iránymutatások kidolgozására 
a határellenőrzés visszaállítására vonatkozóan33 A  belső határokon a határátlépés 
ellenőrzésének ideiglenes visszaállítását a Kormány rendeletben, határátlépés ellen-
őrzésének azonnali visszaállítását pedig a határrendészetért felelős miniszter rende-
letével hirdeti ki.

Ha a schengeni rendszer lényegét adó szabályokat vizsgáljuk, arra jutunk, hogy a 
határellenőrzés megszüntetésével nem az állam szuverenitásból fakadó jogait csor-
bítja a rendszer, az államoknak ugyanis továbbra is teljes körű joguk van arra, hogy 
a jogellenes tartózkodást kiszűrjék, és ellenőrizzék az állam jogrendjének betartását. 
A schengeni szabályok ugyanis világosan lehetővé teszik az olyan típusú ellenőrzé-
sek végzését, amelyek célja a személyek azonosítása, a jogszerű tartózkodás ellen-
őrzése, amennyiben ezek nem tekinthetők határellenőrzésnek. Az EU bíróságának 
vonatkozó esetjoga pontosítja ezeket a rendelkezéseket. Így kimondta többek között 
azt, hogy a tagállamok a határtól számított 20 kilométeres földrajzi sávban is folytat-
hatnak ellenőrzéseket, annak kiderítése érdekében, hogy a feltartóztatott személyek 
eleget tesznek-e az érintett tagállamban alkalmazandó, jogszerű tartózkodási felté-
teleknek, ha ezen ellenőrzéseket a személyeknek az ellenőrzés helyén való jogellenes 
tartózkodásáról szerzett általános információk és tapasztalati adatok alapján folytat-
ják le, ha azokat korlátozott mértékben a jogellenes tartózkodásra vonatkozó álta-
lános információk és tapasztalati adatok megszerzése érdekében is végrehajthatják, 
és ha az ellenőrzések végrehajtására különösen azok intenzitását és gyakoriságát te-
kintve bizonyos korlátozások vonatkoznak.34 Ellentétes viszont az európai joggal az 
olyan ellenőrzés, amelyet a személy magatartásától, valamint a közrend sérelmének 
veszélyét képező különös körülményektől függetlenül hajtanak végre a hatóságok, 

33  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 Rendelete (2016. március 9.) a személyek 
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex).

34  Atiqullah Adil v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. ECLI:EU:C:2012:508
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amennyiben a szabályozás nem biztosítja azt, hogy ez ne lehessen a határellenőrzés-
sel egyenértékű intézkedés.35 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a schengeni övezet szabályai nem csor-
bítják az államok azon jogát, hogy a jogszerű tartózkodást ellenőrizzék és a jogsér-
tőket kiszűrjék, azonban a belső határok folyamatos őrzését nem teszik lehetővé. 
A külső határok védelmét viszont az egyezmény megköveteli, ezt közös feladattá is 
teszi. Utolsóként tehát felmerülhet a kérdés, hogy ha az EU-nak vannak közös külső 
határai, akkor mennyiben közelít az állami attribútumok felé. Azt világosan megál-
lapíthatjuk, hogy az állam főhatalmi jogosítványaival az EU nem vagy csak nagyon 
korlátozottan rendelkezik, azonban az állami közösség politikai jegyeit sok esetben 
magán hordozza. A szupranacionális szervezet ugyanis valahol a politikai közösség 
és a nemzetközi szervezet közé esik, azonban az állami politikai közösséggel össze-
mérve jól látható, hogy hasonló elveken, vagyis a határokon, a belső renden és az 
azonosságtudaton nyugszik.36
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VÁCZI PÉTER

KÖZÉRDEKRE TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS  
A STRASBOURGI ESETJOGBAN*

„Nincs hatalmasabb erő, mint a szó. 
Vagy értelmével győz meg és hódít, vagy pedig, 
ami még rettenetesebb, érthetetlenségével hálóz be és nyűgöz le.” 

G. Hajnóczy Rózsa 

A közérdek nyelvtanilag egy rövid és világos szó, ami – a fenti idézetből is kitűnően 
– azonban mégis „rettenetes” és „érthetetlen”. 

„A közjó keresése a jog történetének egyik központi kategóriája, amely köré az egész 
jogrend szerveződik.”1 A közérdek fogalma tehát hosszú múltra tekint vissza a ha-
gyományos politikai filozófiában. Az elv, hogy számos ember érdekét a közjó egy 
bizonyos fogalmába transzformáljuk, természetesen ezen emberek számára az egész 
politikai folyamat központi feladata. A politika pedig a jog által szabályozott kell, 
hogy legyen, és ezzel el is jutunk annak korlátaihoz, melyek egyrészről a belső jog-
ból, másrészről pedig a nemzetközi színtérről származnak. 

Mint köztudott, az Emberi Jogok Európai Egyezménye2 lényeges hatással van a 
magyar jogra, több szempontból is. Egyrészről az Egyezményt hazánk ratifikálta, 
így a magyar állampolgárok egyezménysértésre való hivatkozással – az egyéb eljá-
rási feltételek teljesülése esetén – kérelmet nyújthatnak be az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál3 Magyarországgal szemben. Másrészről pedig, a hazai színtéren marad-
va, a Bíróság esetjogát a magyar bírósági fórumok, továbbá Magyarország Alkot-
mánybírósága is hivatkozási (vagy legalábbis viszonyítási) alapként tartja számon. 

Az Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyvei szövege, valamint a Bíróság esetjoga 
különböző szinteket tartalmaz a közérdek (public interest) fogalmának összetettsé-

* A kutatási téma a közérdek fogalmának egyezménybeli meghatározása. A közérdek mint alap-
jog korlátozási indok léte és konkretizálási lehetősége az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a 
Kiegészítő Jegyzőkönyvek szövege, továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyes döntései 
tükrében.

1  Szamel Katalin: A közérdek és a közigazgatás összefüggésének elméleti alapjai. Állam- és Jog-
tudomány XLVIII. 2007, 367. o.

2  Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről. Róma, 1950. november 4. 
A továbbiakban: Egyezmény.

3  Európai Emberi Jogi Bíróság, a továbbiakban: Bíróság.
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gét tekintve, mivel nem csupán azt ismeri el, hogy az egyéni jogok védelme köz-
érdeket hordoz magában, hanem azt is, hogy lehetséges a közérdekre való jogszerű 
hivatkozással egyéni jogokat korlátozni. A bírósági esetjog nagy része éppen ezért 
az egyensúly meghatározására törekszik az egyéni jogok és a tágabb közösség, tár-
sadalom érdeke között. Ezen témakör vizsgálata álláspontom szerint öt fő kérdés 
alapján történhet: 

(1) Hol van a közérdek helye az Egyezményben? 
(2) A közérdekből történő jogkorlátozás mikor jogszerű? 
(3) Ki dönti el, hogy miként kell egyensúlyt teremteni az egyéni érdekek és a köz-

érdek között?4

(4) Hogyan lehet egyensúlyt teremteni az egyéni érdekek és a közérdek között?
(5) Hogyan lehet meghatározni a közérdeket?

1. A KÖZÉRDEK HELYE AZ EGYEZMÉNYBEN

Azon gondolat, hogy létezik valamiféle közérdek, ami alapján elismerünk és védel-
mezünk bizonyos jogokat, az Egyezmény létének az alapja, sőt, természetesen ma-
guknak az alapvető szabadságjogoknak is. Ennek indoka egyszerűen az, hogy a tel-
jes társadalom profitál abból, ha az egyes entitások biztosítékokkal bírnak a túlzott 
állami hatalommal szemben, és lehetőségük van arra, hogy autonóm személyekként 
éljenek, működjenek.5 

Az egyéni jogok korlátozására irányuló különböző közérdek-igazolások többnyi-
re testet öltenek az Egyezmény szövegében. A fogalom maga expressis verbis azon-
ban nem szerepel az Egyezményben, két Kiegészítő Jegyzőkönyvben található meg, 
a tulajdonhoz való jog és a mozgásszabadság korlátozásának indokaként, az aláb-
biak szerint: 

(Tulajdon védelme)
Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem 
lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott 
feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.6

4  A felosztás kiindulópontjához lásd:
http://publicinterest.info/?q=echr/place-%E2%80%9Cpublic-interest%E2%80%9D-echr
5  Uo.
6  Első Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyez-

ményhez. Párizs, 1952. március 20. 1. cikk (Tulajdon védelme).
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Az előző bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalma-
zásában, melyeket szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő 
használatát szabályozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését 
biztosítsák.7

A tulajdonhoz való jog tehát két módon is korlátozható. Először, a Kiegészítő Jegy-
zőkönyv szövege lehetővé teszi az egyéni jogoktól való megfosztást a köz érdekében. 
Másodszor pedig, a második bekezdés még tágabbra nyitja az állam lehetőségét a 
jogkorlátozás terén, lehetővé téve az ilyen állami döntések (alkotmány)bírósági vagy 
nemzetközi színtéren (Bíróság előtt) történő vitatását, ahogyan arra számos példát 
is találunk. 

(Mozgásszabadság)
Mindazokat, akik jogszerűen tartózkodnak egy állam területén, megilleti a mozgás szabad-
sága és a lakhely szabad megválasztásának joga. 
[…]
Az 1. bekezdésben elismert jogokat bizonyos, meghatározott körzetekben alá lehet vetni 
olyan, a törvény által elrendelt korlátozásoknak is, melyeket egy demokratikus társadalom-
ban a köz érdekei igazolnak.8

A fentiekből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a közérdek fogalma marginá-
lis az Egyezményben, hiszen csak két helyen szerepel a hozzá fűzött jegyzőkönyvek-
ben. Azonban ha szemügyre vesszük, hogy a vele rokon kifejezések (közrend, köz-
biztonság, közegészség) szinte elöntik a szöveget, a kép már árnyaltabb. Ez utóbbi 
kifejezések az ún. minősített jogok esetében szembetűnőek, melyeket élesen el kell 
különítenünk az abszolút jogoktól és többi kategóriától. 

Az Egyezményben szereplő jogok „erősségük” alapján különböző kategóriákba 
sorolhatók, melyeket eltérő mértékben és indokkal lehet (vagy éppen nem lehet) 
korlátozni. Az „abszolút” jogok (például élethez való jog, kínzás tilalma) nem en-
gednek teret a korlátozásnak. Az „erős” jogok (például tisztességes eljáráshoz való 
jog, szabadsághoz és biztonsághoz való jog) már adnak némi beavatkozási lehető-
séget. A „minősített” jogok (magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog, 
gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, gyüle-

7  Megjegyzendő, hogy az Egyezmény hivatalos angol nyelvű szövege csak az első kiemelés ese-
tén használja a közérdek megfelelőjeként a public interest kifejezést. A második fordulatban a ma-
gyar nyelvű egyezményszövegben kiemelt köz érdeke esetében már nem public interest, hanem 
general interest szerepel az eredeti verzióban. 

8  Negyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
Egyezményhez. Az Egyezményben és az Első Kiegészítő Jegyzőkönyvben már benne foglaltakon 
felüli egyes jogok és szabadságok biztosításáról. Strasbourg, 1963. szeptember 16. 2. cikk (Moz-
gásszabadság) 4. bekezdése. 
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kezés és egyesülés szabadsága, megkülönböztetés tilalma) esetében az egyes állami 
érdekek mindinkább előtérbe kerülnek, a „gyenge” jogok (például tulajdon védel-
me, oktatáshoz való jog) pedig még szélesebb teret engednek a korlátozásra.9

Vizsgálatunk fő területei tehát a 8–11. cikkek által védett „minősített” (tehát 
korlátozható) jogok (családi és magánélet tiszteletben tartásához való jog; gondo-
lat-, lelkiismereti és vallásszabadság; véleménynyilvánítás szabadsága; gyülekezés 
és egyesülés szabadsága).10 A korlátozási metódus a rájuk vonatkozó gyakorlatból 
került át a többi jog területére. Az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke által elő-
írt tulajdon védelme során különösen kiemelkedő jelentőséget nyert az arányosság 
szerepe. A korlátozást csak szűk körben engedő „erős” jogoknál már jóval kevesebb 
e szerep, de ott is előfordul. A Bíróság az 5. cikk által védett szabadsághoz való jog 
alóli kivételek tekintetében mérlegre teszi az érintett jogokat és érdekeket, valamint 
a 6. cikk által védett „tisztességes eljárási” jogok érintettsége esetén is arányossági 
vizsgálatot végez. A korlátozást nem engedő abszolút és a korlátozást csak kivétele-
sen megengedő kvázi abszolút jogok kategóriájában az erősebb jogoknál is kevesebb 
a jelentősége az arányosságnak, de ott is előfordul. Az élethez való jogot védő 2. cikk 
által tolerált „élettől való megfosztás” Egyezményben meghatározott „szükségesség” 
követelményének éppúgy összetevője az arányosság, mint a 8–11. cikkek által védett 
minősített jogok korlátozási klauzuláiban szereplő hasonló követelménynek, bár itt 
az arányossági mérce némiképp szigorúbb. A 3. cikkben szereplő kínzás tilalma ab-
szolút előírás, amely elvileg kizárna a cikkel kapcsolatos bármely mérlegelést, hiszen 
a kínzás nem is megengedett semmilyen körülmények között, a Bíróság gyakorlata 
szerint azonban a bűncselekmény büntetésének arányossága szerepet játszhat annak 
meghatározásában, hogy kínzásnak tekinthető-e a bánásmód.11

A minősített jogok korlátozásának legitim céljai között az alábbiak szerepelnek az 
Egyezményben: a nemzetbiztonsági, a közbiztonság és a közrend védelme, a területi 
sértetlenség, az ország gazdasági jóléte (ennek gyakorlati relevanciája elenyésző), 
zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védel-
me, mások jogainak és szabadságainak, illetve jó hírnevének védelme, bizalmas ér-

9  Az erős, minősített és gyenge jelzők Leggtől származnak. Legg, Andrew: The Margin of Ap-
preciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality. Oxford University 
Press, Oxford, 2012, 178. o. Hivatkozik rá Dudás Dóra Virág: Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
és a hazai közigazgatási bíróságok közötti kölcsönhatás. Fundamentum 2014/1–2. 107. o.

10  Részletesen elemzi Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek. In Szamel Katalin 
(szerk.): Közérdek és közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 174–177. o.

11  Lásd Goold, B. – Lazarus, L. – Swiney, G.: Public Protection, Proportionality, and the Search 
of Balance. Ministry of Justice Series 10/07., University of Oxford, September 2007/III.–IV. http://
ssrn.com/abstract=2022365; Reid, Karen: A Practitioner’s Guide to the European Convention of 
Human Rights. Sweet and Maxwell, London, 2008, 52–53. o. Hivatkozik rá és elemzi Dudás 2014, 
112. o.
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tesülés közlésének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának 
fenntartása.12

A következőkben vegyük közelebbről szemügyre ezeket a jogokat és a korlátozá-
suk alapjául szolgálható elveket és érdekeket. 

Az erős jogok közül a 6. cikk lehetővé teszi az egyének számára a nyilvános, függet-
len és pártatlan bírósághoz való fordulás jogát. Mindazonáltal, a bizonyítási szabá-
lyok megengedik, hogy egyes információk visszatartásra kerüljenek, ha bizonyos 
igazságszolgáltatási érdek mint közérdek ezt indokolja. 

6. cikk 
Tisztességes tárgyaláshoz való jog 
1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan 
bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot 
polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vá-
dak megalapozottságát illetően. Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe 
történő belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes 
időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban ez 
az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás 
kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából 
szükséges, illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert 
úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek foly-
tán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné.

A minősített jogok közül a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog az 
egyik legismertebb, amely alávethető bizonyos korlátozásoknak a szövegben szerep-
lő okok miatt.

8. cikk 
Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 
1.  Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tisztelet-

ben tartsák. 
2.  E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkoz-

hat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság 
vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, 
a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak 
védelme érdekében szükséges.

12  Uo. 113. o.
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A fenti szabály a közérdekből való jogkorlátozást is csak a „törvényben meghatá-
rozott” esetekben teszi lehetővé, mely előírás szintén megtalálható az Egyezmény 
később elemzésre kerülő 9. és 10. cikkeiben is. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a jog-
korlátozást jogi felhatalmazással kell alátámasztani, hanem azt is, hogy a felhatalma-
zás forrása hozzáférhető kell, hogy legyen azon egyének számára, akik érdeklődnek 
ez iránt. Az elv megköveteli továbbá, hogy legyen egy bizonyos fokú egyértelműség 
a hazai jogrendszerben, annak érdekében, hogy az egyén meg tudja határozni az 
intézkedés valószínűsíthető következményeit, ezáltal a tágabb közérdek kérdései is 
felszínre kerülhessenek. Természetesen a Bíróság tudomásul vette, hogy abszolút ér-
telemben vett egyértelműség nem biztosítható, ugyanakkor kifejezte a szükségessé-
gét annak, hogy legalább az előreláthatóság bizonyos szintje biztosítva legyen. A Bí-
róság kimondta: „Az előreláthatóság követelménye nem jelenti azt, hogy az egyént 
fel kell jogosítani arra, hogy előre láthassa azt, hogy a hatóság mikor hallgathatja le 
az ő kommunikációját és így ehhez tudja igazítani a magatartását. Mindazonáltal, a 
jognak elég világosnak kell lennie a kifejezéseit tekintve ahhoz, hogy megfelelő útmuta-
tást adhasson az állampolgároknak azon körülményekre és feltételekre nézve, amelyek 
esetén a hatóságok felhatalmazást kapnak a beavatkozásra.”13 

A fent kifejtettek irányadóak lesznek a következő cikkekre is. 

A  gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság két kapcsolódó garanciát is hordoz 
magában, amelyek a vallással összefüggésben ábrázolhatók. Először is, az egyénnek 
abszolút joga van ahhoz, hogy vallással vagy meggyőződéssel bírjon, továbbá hogy 
a választott meggyőződését megváltoztassa. Másodszor pedig, az egyénnek minősí-
tett joga van a vallása vagy meggyőződése kifejezésére, példának okáért ragaszkodni 
egy meghatározott vallási ruhaviselethez. Ezen minősített jog ugyanakkor korláto-
zásnak vethető alá a közérdek Egyezményben itt felsorolt elemei alapján. 

9. cikk 
Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság 
1.  Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog ma-

gában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a 
vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság 
előtt, mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kife-
jezésre juttatásának jogát. 

2.  A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvényben meg-
határozott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalom-
ban a közbiztonság, a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak 
és szabadságainak védelme érdekében szükségesek.

13  Malone v United Kingdom [1985] 7 EHRR, 14, 40.
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A véleménynyilvánítás szabadsága központi szerepet játszik az Egyezmény demok-
ratikus alátámasztásában, az ebből eredő jogviták gyakran kerülnek a Bíróság elé. 
Habár a testület gyakran tesz hitet ezen jog különös fontossága mellett, nem abszo-
lút természetű jog; az Egyezményben szereplő okokból korlátozható. 

10. cikk 
Véleménynyilvánítás szabadsága 
1.  Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja 

a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavat-
kozhasson. Ez a cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgó-
kép vállalatok működését engedélyezéshez kössék. 

2.  E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben 
meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankciók-
nak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társa-
dalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy 
bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy 
jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekin-
télyének és pártatlanságának fenntartása céljából.

Hasonló okokat találunk a minősített jogok közül utolsóként a gyülekezési és egye-
sülési szabadság egyezménybeli szövegében is.

11. cikk
Gyülekezés és egyesülés szabadsága 
1.  Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesü-

lés szabadságához, beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azok-
hoz való csatlakozásnak a jogát. 

2.  E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alá-
vetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, 
a zavargás vagy bűnözés megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illetőleg mások 
jogai és szabadságai védelme érdekében szükségesek. Ez a cikk nem tiltja, hogy e jogok-
nak a fegyveres erők, a rendőrség vagy az államigazgatás tagjai által történő gyakorlását 
a törvény korlátozza.

2. A KÖZÉRDEKBŐL TÖRTÉNŐ JOGKORLÁTOZÁS JOGSZERŰSÉGE

Abban az esetben, ha egy állami szerv jogkorlátozással kíván élni a fenti okok va-
lamelyike alapján, úgy az Egyezmény vonatkozó cikkei azt is megkövetelik, hogy a 
hatósági intézkedés álljon összhangban a jogszerűség (jogbiztonság és részelemei), 
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valamint az arányosság elvével. Ezen elvek ugyanis valamiféle fékként szolgálnak 
az állami (kormányzati) hatalommal való lehetséges visszaéléssel szemben azáltal, 
hogy biztosítják az átláthatóság és a következetesség minimumszintjét a közösségi 
döntéshozatal során, ott és akkor, ahol és amikor arra a legnagyobb szükség van. 
A hatóság így nem korlátozhat önkényesen egyes jogokat csak azért, mert közérde-
ket lát annak végrehajtásában. Kizárólag akkor és oly módon tehet így, ha az a jog-
államiság elvével és annak összetevőivel összhangban áll.14 Bizonyos összefüggésben 
a közérdek a jogállamiság szinonimájává vált, ami segíthet abban, hogy tartalmat 
és kereteket adjon a fogalomnak. Néhány szerző szerint ez csupán egy bizonytalan 
kifejezés felcserélése egy másikkal, de mindenképpen szűkítheti a kétséget.15

A jogszerűség a legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy minden személy (le-
gyen szó akár természetes, akár jogi személyről), sőt, még a hatóságok is alá vannak 
vetve a jognak, azonban különböző módon. Az állampolgárokkal kapcsolatosan fel-
merülő jogvitákban ugyanis az államot úgy kell tekinteni, mintha maga is ugyan-
azon jognak és bíróságnak alávetett személy lenne, mint bárki más.16 A jogszerűsé-
get a jog által vezérelt államok (jogállamok) legalapvetőbb elvének is szokás nevezni, 
ezért ezen alapelv azt feltételezi, hogy az állam elismeri és gyakorlatában is betartja 
a jogállamiság alkotmányos elvét.

A  jogbiztonság követelménye a közigazgatás működésével kapcsolatosan azt a 
követelményt támasztja a törvényhozással szemben, hogy megteremtse a lezárt jog-
viszonyok stabilitásának eljárásjogi biztosítékait. A közigazgatási eljárásban azon-
ban a jogbiztonság garantálásához az ügyfelek rendelkezésére álló jogorvoslati lehe-
tőségek kimerítéséhez kapcsolódó anyagi jogerő nem elegendő, a jogbiztonság más 
eljárási jogoktól eltérő eljárási garanciák kiépítését igényli. A közigazgatás hatósági 
tevékenysége a jog által védett közérdek, valamely közösség jogainak, jogos érde-
keinek védelme, a közrend, közbiztonság védelme, az egyes ember életének, testi 
épségének, biztonságának, jogainak védelme érdekében alkotott jogszabályok érvé-
nyesítését szolgálja. Abban az esetben, ha a határozat törvénysértő, nemcsak a jog-
orvoslati kérelem benyújtására jogosult ügyfél jogai szenvedhetnek sérelmet, hanem 
sérül a jog által védett közérdek is. Az ügyfél számára kedvező, ám törvénysértő 
határozat a közérdeket, másoknak a közigazgatási jog által védett jogait, törvényes 
érdekeit sértheti (például a környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyásá-
val megadott építési engedély mindazok jogát, jogos érdekét sérti, akik egészségét 
a környezetvédelmi előírások védelmezni hivatottak). Ezért a közigazgatási dönté-

14  http://publicinterest.info/?q=echr/place-%E2%80%9Cpublic-interest%E2%80%9D-echr
15  Verkuil, Paul R.: Understanding the ’Public Interest’ Justification for Government Actions. 

Acta Juridica Hungarica XXXIX. 1998/3–4. 147. o.
16  Shapiro, Martin: Codification of administrative law: the US and the Union. Blackwell Pub-

lishing Ltd., European Law Journal II. March 1996/1. 26. o.
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sekkel kapcsolatosan a jogbiztonsághoz hasonlóan alkotmányos követelményként 
fogalmazódik meg a törvény alá rendeltség, a törvényesség követelménye.17

Az Európa Tanács nézőpontja szerint az arányosság elve magában foglalja egy-
részről azt, hogy a felhasznált eszközöknek összemérhetőknek kell lenniük a köve-
tendő célokkal, másrészről pedig azt, hogy az intézkedéseknek megfelelő arányt kell 
teremteniük a közérdek és az érintettek magánérdeke között azért, hogy elkerülhető 
legyen a természetes személyek jogaiba és érdekeibe történő felesleges beavatkozás. 
Az arányosság követelményének betartása a jogállamban egy mindent átfogó köve-
telményt képez. Észszerű kapcsolatnak kell fennállnia a kiválasztott eszköz és a kö-
vetendő cél között, ami azt jelenti, hogy az állampolgárok jogai bármiféle korlátozá-
sának nem csupán megfelelőnek kell lennie a jogalkotó által kitűzött cél eléréséhez, 
hanem az is szükséges, hogy ez a cél nem valósítható meg más olyan módon, amely 
kisebb mértékű korlátozást jelentene az egyéni jogokra és érdekekre. Ezen túlme-
nően, a természetes személyekre rótt teher észszerű kapcsolatban kell, hogy legyen 
azon előnnyel, amelyet a természetes személyek és a társadalom húz az aktusból. 
Az elv megsértése akkor következik be, ha az egyénnek okozott hátrány nincsen 
arányban a szóban forgó kérdés fontosságával.18 Célja, hogy észszerű egyensúlyt biz-
tosítson egyrészről a kitűzött érdekek, mint például a közérdek, másrészről pedig 
az egyének magánérdekei között. Kihangsúlyozza, hogy a hatóság nem rakhat az 
egyénre semmiféle olyan terhet, amely a követendő cél szempontjából eltúlzott len-
ne. Végső soron pedig az elv arra ösztönzi az állami szerveket, hogy tartózkodjanak 
az eljárástól azon esetekben, ahol bármilyenfajta cselekvés olyan hátrányosan érin-
tené az egyént, hogy az a kitűzött célhoz képest aránytalan lenne.19

3. KI DÖNTI EL, HOGY HOGYAN KELL EGYENSÚLYT TEREMTENI  
AZ EGYÉNI ÉRDEKEK ÉS A KÖZÉRDEK KÖZÖTT?

Véleményem szerint ez a kérdés tűnik a legnehezebben megválaszolhatónak a közér-
dek szempontjából, mivel különböző államhatalmi ágak egymáshoz való viszonyát is 
érinti. Távolabbi megközelítésben a bíróságoktól várható el a korrekt egyensúly meg-
határozása, mivel a bíróságok őrködnek a jogérvényesítés felett, a jogvédelem színtere 
gyakran a tárgyalóterem. Bizonyos esetekben ugyanakkor a bíróságok sem rendelkez-

17  2/2000. (II. 25.) AB-határozat. In Váczi Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és 
annak összetevői. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013.

18  Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Autho-
rities and Private Persons. A Handbook (a továbbiakban: Kézikönyv). Directorate of Legal Affairs, 
Strasbourg, 1996, 5–6. o.

19  Az arányosság elvéről lásd még Tatham, Allan F.: EC law in practice: a case-study approa-
ch. HVG-ORAC, Budapest, 2006, 36–38. o. valamint Schwarze, Jürgen: Developing principles of 
European administrative law. Public Law Summer 1993, 235.
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nek döntési jogkörrel, például amikor a demokratikusan választott Országgyűlés vagy 
a neki felelős Kormány döntését kellene felülbírálni. Ilyenkor juthat szerephez hazai 
színtéren az Alkotmánybíróság, nemzetközi porondon pedig a Bíróság. 

Ahogyan arra fentebb már utaltunk, az Egyezmény szövegében a közérdek két 
különböző kategóriája különíthető el. Először, a demokrácia védelmének a 15. cikk-
ben rögzített szabályai, amely az abszolút jogok kivételével lehetővé teszik vala-
mennyi jog felfüggesztését „háború vagy a nemzet létét fenyegető más rendkívüli 
állapot esetén”. Habár ezek a körülmények egyértelműen a közérdek egy válfaját je-
lenítik meg, a szöveg maga kifejezetten nem használja ezt a terminust. Másodszor, 
egy sokkal speciálisabb közérdek-kategóriacsoport állítható szembe az egyéni jo-
gokkal veszélyhelyzetnek nem minősíthető esetekben a 8–11. cikkek, valamint az 
Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikkek szerint.20 A következőkben vizsgáljuk meg 
ezen két esetkört. 

Az Egyezmény 15. cikkével összefüggésben a következő logikai alap állapítható 
meg az állami mérlegelés számára. A szöveg egy objektív értelmezést javasol mind az 
eltérés igazolása, mind pedig a megtett intézkedések megfelelősége tekintetében, a de-
mokrácia, szubszidiaritás és arányosság elvei egy konkrét eszközt jelentenek az állami 
mérlegelés számára. Egy valós veszély a demokratikus hatóságokat egy őszinte dilem-
ma elé helyezi, melyben dönteniük kell az Egyezménybe foglalt kötelezettségeik telje-
sítése és a 15. cikk által lehetővé tett joggyakorlás között, mely utóbbival eltérhetnek 
az előbbiektől, amennyiben a körülmények lehetővé teszik. Ezen körülmények felme-
rülésének megítélése általában nem könnyű, magában foglalhatja egyfelől az összeüt-
köző közérdekek, másfelől pedig a rend és stabilitás egymással történő összemérését. 
Az Egyezményt nem lehet akként értelmezni, hogy a benne foglalt jogokat abban az 
esetben is fenn kell tartani, ha ezzel kockára tennénk egy adott nemzeti demokrácia 
egységét azzal, hogy ezáltal korlátozzuk az állam azon képességét, hogy hatékonyan 
megbirkózzon a rendbontással. Egy adott vészhelyzet az arányos válaszok sorát hoz-
hatja magával, melyek közül nem könnyű választani. Ezt a választást azonban a nem-
zeti hatóságokra kell bízni, három okból is. Először, közelebb vannak a tűzhöz, és ezért 
elméletileg jobb helyzetben vannak a megfelelő döntés meghozatalához. Másodszor, a 
választás természeténél fogva inkább politikai, mint bírói, és rendkívül vitatható lehet. 
Harmadszor, eltérő válaszok igazolhatók a különböző államokban bekövetkezett kü-
lönféle vészhelyzetek esetén. Az állami diszkréció eszközének megítélésében a kulcs-
momentum a bizonyítékok hihetőségében rejlik, hogy a kérdéses állam demokratikus 
egysége nyíltan veszélyben van, és rendkívüli intézkedések nélkül nem lehet megvé-
deni.21 Láthatjuk, hogy ekkor tehát az állami diszkréciónak egy egyértelmű igazolása 

20  Greer, Steven: The margin of appreciation: interpretation and discretion under the European 
Convention on Human Right. Council of Europe Publishing, Human rights files 2000/17. 23. o.

21  United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, judgment of 30 October 1998, 
Reports of Judgments and Decisions, 1998-I, 1, 45. §.
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érhető tetten, éppen ezért a demokrácia elvének egy magasabb szintű megvalósítása 
szükséges ezekben az esetekben.22

Az Egyezménybe foglalt egyéni jogok és a közérdek összevetése során tág érte-
lemben szintén a fenti okfejtéssel támasztható alá az állami mérlegelési jogkör az 
Egyezmény 8–11. cikkei, valamint az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke vonat-
kozásában. Míg a Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke azon eljárásra vonatkozik, amely 
által az egyéni jogok és a közérdek egyértelműen összevethető egymással, még ha az 
egyes döntések nem is ennyire egyértelműek. Habár a közérdek értékelése a legkri-
tikusabb tényező, a jogszerűség követelménye szintén egy eljárási kényszert jelent a 
tulajdonhoz való jogba történő beavatkozás során. A nemzeti végrehajtó és közigaz-
gatási intézkedést éppen ezért törvényhozási összefüggésbe kell helyezni, belső jogi 
bírói jogorvoslatnak kell alávetni, a hatékony jogvédelem elvével összhangban, ami 
biztosítja a kártalanításra vonatkozó elvárást. Habár az ilyen törvényhozás tartama 
széles lehet, továbbá a kártérítési érték is változhat, ez nem szükségszerűen illegitim 
ebben az összefüggésben.23

A jogszerűség vizsgálata során a Bíróság kifejtette, hogy a társadalomnak és szük-
ségleteinek közvetlen ismerete miatt az egyes nemzeti hatóságok elviekben jobb 
helyzetben vannak, mint a nemzetközi bíróságok annak megítélésében, hogy mi 
a közérdek. A  Bíróság jogszerűségi felülvizsgálata  így csupán kiegészítő szerepet 
játszhat.24 Mely területekre terjedhet ki? 

„A Bíróság a nemzeti törvényhozás azon döntését, hogy mi a közérdek, tiszteletben 
kell, hogy tartsa, hacsak a döntés egyértelműen minden észszerű alapot nélkülöz.”25 Ez 
azt jelenti, hogy bizonyos esetekben ez a nemzeti törvényhozás kétségbe vonásához 
és szankcionálásához vezethet. A  Bíróság felülvizsgálata így a tulajdonba történő 
beavatkozás megfelelőségéig terjedhet. A törvényhozói döntés észszerű alap nélkü-
li kell, hogy legyen ahhoz, hogy az 1. cikkel ellentétesnek lehessen nyilvánítani. Az 
észszerűség egy bizonytalan ismérv, különösen akkor, ha minden hibát ki kell mu-
tatni. Az ilyen felülvizsgálat egyszerre tekinthető óvatosnak és merésznek. Óvatos, 
mivel néhány jog valószínűleg nyilvánvalóan észszerűtlen. Merész, mivel a Bíróság 
az államok mérlegelési jogkörének korlátozásával tagadhatatlanul szabályozza a tör-
vényhozás elfogadhatóságát az Egyezmény értelmében.26 Ez történt a Katikaridis és 
a Tsomtos-ügyekben is, melyekben a Bíróság akként döntött, hogy a kisajátított tulaj-
don felértékelésének módját meghatározó jogszabály észszerűtlen volt.27 

22  Greer 2000, 23–24. o.
23  Uo. 24. o. 
24  James judgment, 46. §.
25  Uo. 
26  Sermet, Laurent: The European Convention on Human Rights and property rights. Council 

of Europe Publishing. Human rights files No. 11 rev. 1999. 34. o.
27  Katikaridis v. Greece and Tsomtos and Others v. Greece judgments of 15 November 1996. 

Collection of judgments and decisions V. 1996/20–21.
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4. HOGYAN LEHET EGYENSÚLYT TEREMTENI AZ EGYÉNI  
ÉRDEKEK ÉS A KÖZÉRDEK KÖZÖTT?

A közérdek a vitatható fogalom iskolapéldája. Ily módon, majdnem minden eset-
ben számos párhuzamos és egymással versengő meghatározást találhatunk annak 
megadására, hogy mi is alkotja a közérdeket. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a 
fogalom értelemmentes vagy csupán egy retorikai eszköz. A közérdek azokra az ér-
dekekre utal, amelyekkel az emberek egy közösség tagjaként közösen rendelkeznek. 
Éppen ezért megkülönböztethető az egyéni érdekektől (azon érdekek, amelyekkel 
a közösség tagjai egyénként rendelkeznek) és a közös érdekektől (olyan érdekek, 
amelyekkel kettő vagy több ember közösen rendelkezik). A fogalom két esetkörben 
alkalmazható. Az egyik esetben a köz érdekében megakadályozzák az egyént abban, 
hogy valamit tegyen (például környezetszennyezés tilalma), a másikban pedig az 
állam biztosít valamit a köz érdekében (például parkokat, utakat).28

Az értelmezési problémát nehezíti, hogy a közérdek és magánérdek (egyéni jo-
gok és érdekek) közt csupán relatív demarkációs vonal húzható. Egyes szerzők 
szerint a strasbourgi ítélkezési gyakorlatban több hiányosság is fellelhető, ami 
számottevő koncepcionális keveredést okozhat az állami mérlegelés és kényszer-
alkalmazás terén, és ami az Egyezmény 8–11. cikkei kapcsán felmerülő értelmezési 
elvekből ered.29

Először is, a Bíróság nem tudott éles választóvonalat húzni aközött, hogy míg 
ezen cikkek második bekezdéseiben szereplő korlátozások tisztán közérdekek, ad-
dig mások közérdekek és egyéni érdekek is lehetnek, a körülményekhez igazodva. 
Példának okáért, a 10. cikkben szereplő „mások jó hírneve vagy jogai védelme, a 
bizalmas értesülés közlésének megakadályozása” kifejezés egyaránt utal a titoktar-
tásban rejlő közérdekre általánosságban, valamint arra az egyéni jogra, hogy egy 
adott bizalmas értesülés védendő lehet. Még a „mások jó hírneve vagy jogai védelme” 
kifejezés is, ami elsősorban egyéni jogokra utal, képes közérdeket magába szívni. 
Például, mivel a rágalmazás jórészt ténykérdés, a Bíróság vonakodik beavatkozni 
a hazai bíróságok döntéseibe, ha arról győződik meg, hogy a hazai jog megfelelő 
egyensúlyt teremt a véleménynyilvánítási szabadság (mint egyéni jog) és a jó hír-
névben okozott jogellenes kár (mint az egyéni jogba történő beavatkozás) között.30 
Mindazonáltal, a Bíróság meghatározott körülmények között a politikusok kritizál-
hatóságának határait a belső jogban meghatározottaknál tágabbra nyitotta, azon az 
alapon, hogy máskülönben felmerülne a szabad szólás mint demokratikus politikai 
követelmény megakadályozásának a veszélye, ami tisztán közérdek.31

28  Adler, Michael: Regulation and the public interest. Acta Juridica Hungarica XXXIX. 1998/3–
4. 187. o.

29  Greer 2000, 25. o.
30  Prager and Oberschlick v. Austria, judgment of 26 April 1995, A 313, 34–39. §.
31  Lingens v. Austria, judgment of 8 July 1986, A 103., 42. §.
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Vitatható továbbá, hogy az első bekezdésben szereplő jogok vagy a második be-
kezdésben meghatározott közérdekű kivételek élveznek-e elsőbbséget, vagy esetleg 
egyensúlyba kell hozni őket egymással. Meglehetősen nehéz végleges megoldást ta-
lálni erre a dilemmára, akár politikai, akár jogi síkon, akár az Egyezményt alátá-
masztó alapvető jogelvek alapján. Ugyanakkor, talán jobb lenne, ha a Bíróság leten-
né a voksát egyik vagy másik lehetőség mellett, és kitartana amellett, inkább, mint 
hogy eseti döntéseket hoz e körben. Talán egy megfelelő lépés előre, az egyezmény-
beli jogok javára a közérdek szűkebbre vonásával, sokkal tisztább, bár kétségkívül 
vitathatóbb feltételezés lenne. Elvégre is, szemantikai kérdésnél bizonyára többről 
van szó akkor, amikor a strasbourgi rendszer inkább az emberi jogok védelmével 
foglalkozik demokratikus összefüggésben, mintsem a demokrácia védelmével egy 
emberi jogi jogvédelmi kontextusban.32

A  Bíróság esetjoga bőven szolgál példával az egyes fenti, Egyezménybe foglalt 
jogok korlátozásával kapcsolatosan, a jogkorlátozás határait és feltételeit a testület 
alakította ki. Hogyan kell tehát egyensúlyt teremteni az egyéni érdekek és a köz-
érdek között?

A  tulajdonhoz való jog körében a Bíróság az Egyezmény értelmezése körében 
kifejtette, hogy a jogkorlátozás ebben az esetben kétfajta lehet. Az első bekezdés 
alapján – melyet megfosztási rendelkezés nevez – a közérdekből történő megfosz-
táshoz társulnia kell a törvényben meghatározott feltételeknek, valamint a nemzet-
közi jog általános elveinek is. A második bekezdés pedig kiegészíti ezt azzal, hogy ez 
nem korlátozza az államok jogát olyan törvények alkalmazásában, melyeket szüksé-
gesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő használatát szabá-
lyozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését biztosítsák 
(szabályozási rendelkezés). Mivel a megfosztási rendelkezés, hasonlóképpen a 15. 
vagy a 8., illetve a 11. cikkekhez, nem biztosít, de nem is zár ki egy objektív tesztet, 
a strasbourgi intézményekre volt bízva az, hogy meghatározzák az államok számá-
ra, mi is a közérdek ezekben az esetekben. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 
rendkívül tág mérlegelési jogkör volt a magántulajdonba történő beavatkozás te-
kintetében. Ugyanakkor a szabályozási rendelkezésben található közérdek klauzula 
egyértelműen egy szubjektív tesztet javasolt, és egy még általánosabb mérlegelési 
jogot teremtett.33 A Bíróság korai esetjogában34 ezt akként értelmezte, hogy az álla-
mok jogosultak kizárólag dönteni a beavatkozás szükségessége tárgyában, később 
azonban az arányosság követelményét is megkövetelte.35 Ebben az összefüggésben a 
követelmény az ügy körülményeit tekintve azt írja elő, hogy különös figyelmet kell 

32  Greer 2000, 26. o.
33  Winisdoerffer, Y.: Margin of Appreciation and Article 1 of Protocol No. 1. Human Rights 

Law Journal 1998/18–20. 20. o.
34  Handyside v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, A 24, 62 §; Marckx v. 

Belgium, judgment of 13 June 1979, A 31, 64. §.
35  Mellacher and others v. Austria, judgment of 19 December 1989, A 169, 47. §.
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fordítani az önkényesség és az esetlegesség elkerülésére, megfelelő eljárási garanciák 
és az érintettek javára szolgáló jogkövetkezmények meghatározásával.36

Az 1. cikk kimondja, hogy a szabályozás a tulajdon használatát érinti, a gyakor-
latban azonban ez tágabb értelemben a tulajdonnal való rendelkezést is magában 
foglalja. Éppen ezért a Bizottság korai döntésében úgy foglalt állást, hogy a szerző-
déses szabadság korlátozása a bérleti díjak vonatkozásában megvalósíthatja a tu-
lajdon használatának szabályozását,37 ugyanúgy, ahogyan a kizárólagos birtoklás 
élvezetébe, és így magába a birtoklásba való beavatkozás. A Bizottság a Baner-ügy-
ben kimondta, hogy a tóparti ingatlanhoz kötődő kizárólagos horgászati jog birtok-
lásnak minősül, annak megszüntetése pedig a tulajdonba történő beavatkozásnak. 
Elutasította ugyanakkor azt, hogy ez a beavatkozás a tulajdontól való megfosztást 
jelentene.38

A beavatkozás körében külön problémát jelent az értékelési küszöb (margin of 
appreciation) és a mérlegelési jogkör megléte. A Bíróság által kifejlesztetett „értéke-
lési küszöb” doktrína – mely kifejezetten nem szerepel az Egyezmény szövegében – a 
szerződő államoknak arra az igényére ad választ, hogy az Európa Tanács az Egyez-
mény alkalmazása során tartsa tiszteletben az államok szuverenitását, továbbá ve-
gye figyelembe az eltérő nemzeti sajátosságokat. Az alapelv értelmében a szerződő 
államok meghatározott játéktérrel, autonómiával rendelkeznek arra vonatkozóan, 
hogy egyrészről a saját jogrendszerükben hogyan szereznek érvényt az Egyezmény-
nek, másrészről pedig egyezménysértés esetén milyen módon tesznek eleget a Bíró-
ság ítéletének.39

Az értékelési küszöb elve nem keverendő össze a mérlegelési jogkörrel. Utóbbi 
lehetősége több esetben is bizonyos jogelvekből fakad: a végrehajtási mérlegelés a 
hatékony védelem és az arányosság elvéből, míg a nemzeti igazságszolgáltatás vé-
delme a jogszerűség elvéből. Annak érdekében, hogy tisztább képet kapjunk arról, 
hogy az értelmezési elvekből miként következnek különböző mérlegelési helyzetek, 
három különböző összefüggést kell megkülönböztetnünk. Először is, az értékelési 
küszöb lelke ott található, ahol olyan döntéseket kell meghozni, melyek elhatárolják 
egymástól az egyéni jogokat a közérdektől vagy a társadalmi érdektől, mivel ezek 
viszonyának rendezése olyan feladat, ami a hatékony védelem, demokrácia, jogsze-
rűség, arányosság stb. elveiből fakadóan megosztott a bíróságok (ideértve a stras-

36  Greer 2000, 12–13. o.
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000).pdf
37  Eur. Comm. H. R., decision of 3 October 1979, X v. Austria, No. 8003/77, DR 17, 80. o.
38  Eur. Comm. H. R., decision of 9 March 1989, Banèr v. Sweden, No. 11763/85, DR 60, 128. o. 

Hivatkozik rá Sermet 1999, 25. o. 
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-11(1998).pdf
39  Fórika Zsolt: A tulajdonhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatá-

ban. A  strasbourgi garanciarendszer jelentősége a romániai ingatlanrestitúcióban. Magyar Ki-
sebbség XII. 45–46. 2007/3–4. 202. o.
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bourgi bíróságot is) és a nemzeti végrehajtó szervek között. Másodszor, a fenti elvek 
azt sugallják, hogy a jogok és kötelezettségek meghatározásának a feladata közérdek 
vagy demokratikus megfontolások hiányában alapvetően bírósági feladat, éspedig 
különösen a Bíróság feladata a nemzeti fórumok helyett. Éppen ezért, szigorú érte-
lemben véve, ebben az összefüggésben nem beszélhetünk értékelési küszöbről, an-
nak ellenére, hogy tévedésből mégis alkalmazzák. Harmadszor, vannak bizonyos 
vegyes esetek, amelyekben elsősorban a megfogalmazásbeli problémák keverednek 
közérdekbeli megfontolásokkal, és amelyek a másik két esetkör komplex elegyét tes-
tesítik meg.40

5. HOGYAN LEHET MEGHATÁROZNI A KÖZÉRDEKET?  
MEG TUDTA-E HATÁROZNI EZT A BÍRÓSÁG? 

Számos, egymással versengő elmélet létezik a közérdek fogalmának megadására, de 
annak a jogirodalma már kevesebb, hogy miként kapcsolhatók ezek össze a jogok 
elméleteivel.41 Ez a komplexitás azon tény irányába mutat, hogy az emberi jogok 
uralmának virágzó elmélete önmagában véve a köz érdekének nevezhető,42 azonban 
a probléma a két terület szembenállásakor merül fel élesen. 

A fentiekből látható, hogy nem történt ugyanakkor kísérlet annak meghatározá-
sára, hogy mit jelent a fenti összefüggésben a közérdek vagy az általános érdek. Ha-
bár a Bíróság gyakran alkalmazta az egyensúly metaforát, a Kiegészítő Jegyzőkönyv 
ezen cikkének terjedelme ténylegesen azt jelenti, hogy a sikeres eljárás érdekében 
a kérelmezőnek azt kell igazolnia, hogy a jogalkotás számára biztosított korláto-
zás észszerűtlen volt.43 A gyakorlatban a Bíróság felülvizsgálata arra korlátozódott, 
hogy önmagában a beavatkozás a megfosztási rendelkezés alapján olyan jogos ér-
deket követett-e, mint az adócsalás elleni harc vagy a szociális igazságosság javí-
tása.44 Ugyanígy, a szabályozási rendelkezés alapján a strasbourgi vizsgálat annak 
eldöntésére szorítkozott, hogy a cél jogos volt-e, például az erkölcsvédelem, az alko-
holárusítás szabályozása, a várostervezés, a környezetvédelem vagy a bűnmegelőzés 

40  Greer 2000, 22. o.
41  McHarg: Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and 

Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. Modern 
Law Review 1999. 674. o.

42  Greer 2000, 23. o.
43  Macdonald, R. St. J.: The Margin of Appreciation. In Macdonald, R. St. J. – Matscher, F. – 

Petzold, H. (szerk.): The European System for the Protection of Human Rights. Martinus Nijhoff, 
Dordrecht–Boston–London, 1993, 145. o.

44  Hakansson and Sturesson v. Sweden, judgment of 21 February 1990, A 171-A, 44. §; The 
Holy Monasteries v. Greece, judgment of 9 December 1994, A 301-A, 69. §.
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érdekében.45 A közérdek fenti tág értelmezése láthatóan odavezetett, hogy a Bíróság 
csak a legextrémebb esetekben állapította meg az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. 
cikkének a megsértését, ugyanakkor ezt nehéz kritikával illetni, feltéve hogy a Bíró-
ság elvárja a tulajdonjogban érintett személyek megfelelő kártalanítását.46

Ideális esetben a Bíróságnak egy koherens és következetes koncepcióval kellett 
volna rendelkeznie az alapvető jogok és a közérdek kapcsolatát tekintve, azonban 
mivel ennek megalkotása a jogirodalom számára is roppant nehézséggel jár, erre 
még nem került sor.47

Mit jelent a közérdek (public interest) és az általános érdek (general interest) ezzel 
összefüggésben?

A  Bíróság számos érdekes megállapítást tett ezzel kapcsolatosan a James-ügy-
ben,48 anélkül hogy alapvető különbséget tett volna közöttük. Megállapította, hogy 
közérdek lehet egy másik egyén érdeke is: az érintett tulajdon elvonása egy jogos 
társadalmi, gazdasági vagy más elv érdekében a köz érdekében állhat, még akkor is, 
ha a tág értelemben vett közösség nem használja vagy élvezi közvetlenül ezt a tu-
lajdont.49 A közérdek fogalma rendkívül tág, nagyon nehéz megmondani, hogy hol 
kezdődik és hol ér véget. Az általános érdek vonatkozásában a bírósági esetjog jól 
kialakult a várostervezés területén. A testület álláspontja szerint, egy olyan komp-
lex és komplikált területen, mint a nagyvárosok fejlődése, a tagállamoknak széles 
mozgástérrel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy megvalósítsák saját város-
tervezési elveiket.50

Külön problematikus, hogy a közérdek és általános érdek meghatározása orszá-
gonként és időszakonként is változik, ami az államokat megillető mérlegelési jog 
egyik aspektusa is lehet.51 A  Scotts of Grenock-ügyben a kérelmezők azokat a kö-
rülményeket kifogásolták, amelyek alapján az őket tulajdonló állami társaság re-
privatizálásra került. A Bizottság álláspontja szerint a reprivatizáció az ipar teljes 
reorganizációjának célját követte, és ezért valószínűsíthető volt, hogy a gazdasági 
versenyképesség megteremtésének legkielégítőbb alapjául szolgál. Ugyanakkor, a 
politikai értékelés nézőpontjából, ami egy olyan irányelv megalkotásakor szükséges, 
mint az ipar államosítása, egy demokratikus társadalomban alapvető, hogy egy ilyen 

45  Tre Traktörer AB v. Sweden, judgment of 7 July 1989, A 159, 57. §; Allan Jacobson v. Sweden, 
judgment of 25 October 1989, A 163, 57. §; Pine Valley v. Ireland, judgment of 29 November 
1991, A 222, 57. §; Mellacher and others v. Austria, judgment of 19 December 1989, A 169, 47. §; 
Vendittelli v. Italy, judgment of 18 July 1994, A 293-A, 38. §.

46  Greer 2000, 13. o.
47  Uo. 18. o.
48  James and Others judgment of 21 February 1986, Series A no. 98. 43. §.
49  James judgment, 45. §.
50  Sporrong and Lönnroth judgment of 23 September 1982, Series A no. 52, 69. §.
51  Sermet 1999, 33. o.
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elv politikai megítélése és így maga az elv is, időről időre változhat. Éppen ezért nem 
volt megállapítható az ügyben, hogy az újbóli eladás az eredeti államosításhoz fűző-
dő közérdeket kétségbe vonja.52

6. KONKLÚZIÓ HELYETT

„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.”53

Az írásjelek hiánya miatt kétértelmű mondat híres példája annak, hogy a többér-
telműség egyes esetekben hasznos lehet, hiszen a történelemből tudjuk, hogy akár 
életet is menthet.54 A jogban azonban az ilyesmi meglehetősen veszélyes.

A jog területén ritkán nyer egy fogalom akkora jelentőséget és marad egyidejű-
leg annyira változatos és bizonytalanul megfogalmazott, mint a közérdek. Az erről 
szóló tanulmányokban szinte kivétel nélkül nyitott kérdéseket találunk: Közérdek: 
mítosz vagy valóság?55 Hasznos vagy káros kategória a közérdek?56 Definiálható-e a 
közrdek?57 Hol kezdődött a fogalomzavar?58

A változó, gyakran meglepő és időnként összeütköző példái a közérdeknek fel-
vetik a kérdést, mely szerint megalkotható-e egy világosabb fogalom arra, hogy mit 
is foglal magában a közérdek, különös tekintettel a különböző jogterületekre, ahol 
felmerül. Többek szerint a konformizáló megközelítés nem is lenne célravezető, mi-
vel az eltérő védendő jogok és érdekek ennek megfelelően a közérdek más és más 
magyarázatait követelik meg. Ugyanakkor felmerül annak a veszélye, hogy a lehet-
séges különbözőségek kihangsúlyozása révén pont az adott szituáció lényegének fi-
gyelembevétele hiúsul meg.59 Mi legyen tehát a megoldás?

A  közérdek kifejezést valószínűleg minden másnál gyakrabban hívják segítsé-
gül egy kormányzati intézkedés magyarázatára és igazolására. Ugyanakkor ez a szó 

52  Scotts of Greenock Ltd and Lithgows Ltd v. the United Kingdom, No. 9482/81, DR 58, p. 22, 
104. §.

53  Merániai János esztergomi érsek levele a Merániai Gertrúd királyné elleni felkelés idején. 
„Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico.”

54  Az esztergomi érseket levele alapján ugyanis gyilkossági kísérletben való részvétel vádjával 
illették, ő azonban a számára kedvező értelmezést hozta fel védelméül: A királynét megölni nem 
kell – félnetek jó lesz; ha mindenki egyetért – én nem – ellenzem. Ez alapján III. Ince pápa fel-
mentette a vádak alól és a király, IV. Béla sem büntette meg.

55  Hankiss Elemér: Állam és közérdek. In És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 
20. század végén. Helikon, Budapest, 1997, 62. o. 

56  Földesi Tamás: Hasznos vagy káros kategória a közérdek? Rendészeti Szemle 2008/1. 78. o.
57  Kiss Bernadett: Definiálható-e a közérdek? Jogtörténeti Szemle 2008/3. 53. o.
58  Déri György: Meditáció a közjóról, avagy hol kezdődött a fogalomzavar? Századunk XIV. 

1939/2. 52. o.
59  Parsons, David: The meaning of ’public interest’. Communication Law IV. 2001/6. 191–192. o.
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ritkán önmegvalósító, néhány esetben valósággal értelemmentesnek tűnik. Ennek 
ellenére folyamatosan használjuk, így érdemes feltenni a kérdést: felállítható-e vala-
milyen objektív mérce vele kapcsolatosan a kormányzati viselkedés értékelése érde-
kében? A közérdek üressége talán mégsem sorsszerű?60

A közjog – az ősi római felosztásból jól ismerten – a társadalmi jólét és közérdek 
szolgálatában áll, ezt a célt kell tehát az eljárási jog eszközeivel végső soron megva-
lósítani. Az egyéni jogvédelem kétségkívül lényeges célkitűzés, ám a közérdek néző-
pontjából eredendően csupán másodlagos.61 Ugyanakkor van egy közös metszet, 
a megfelelő kormányzás, ami egyszerre biztosítja az egyének jogainak védelmét és 
ezáltal a társadalmi többség érdekvédelmét.

Honnan erednek a jó kormányzat értékei? Általánosságban megfigyelhető, hogy 
ezek két fő közigazgatási hagyományból eredeztethetők. Először is, a klasszikus 
szolgáltató jellegű modellből, melyben a közérdekűség dominál. Másrészről pedig 
azokból új igazgatásszervezési elvekből, amelyek az 1990-es években söpörtek végig 
az európai államokon, amikor is a gazdaság olyan szikár értékei, mint a hatékonyság 
átvették az uralmat a sokkal inkább emberbarát elvek felett.62

Brian Barry időtálló véleménye szerint a közérdekből három lépésben megal-
kotható lenne egy speciális jogelv. Először, a kormánynak valamiféle megbízott va-
gyonkezelőként kell eljárnia polgárai vonatkozásában. Másodszor, a vagyonkezelő 
feladata az, hogy ügyeljen ügyfelei érdekeire; ez egyben feltételezi, hogy a vagyon-
kezelő tisztában van azzal, hogy mik ezek az érdekek. Harmadszor, a kormány köte-
lessége ez alapján az, hogy valamennyi polgára érdekét szem előtt tartsa, azaz olyan 
intézkedéseket tegyen, melyek a köz érdekében állnak. Ez egyértelmű abban az eset-
ben, ha a közösség érdekei egy irányba mutatnak, azonban egyértelműen sokkal 
problematikusabb akkor, amikor összeütközésbe kerülnek. Mivel szinte mindig ez 
utóbbi a helyzet, felmerül a kérdés: mit tegyünk ilyen esetben? Barry szerint ekkor 
a kormánynak a köz érdekét vagy a közös érdekeket kell elsőbbségben részesíteni 
az egyéni érdekekkel szemben, mert ha nem így tesz, akkor azokat egyszerűen ki-
szorítják.63 Láthatjuk ugyanakkor, hogy ez a stratégia is számos bizonytalanságot és 
általánosságot rejt magában. 

Mint ahogyan a Bíróság elé vitt számos tagállami ügyből kitűnik, nem köny-
nyű egyensúlyt teremteni a közérdek és az egyéni jogvédelem között. Könnyítené 
a problémát, ha előbbi fogalom egyértelműbb lenne, ez azonban még várat magára. 

60  Verkuil 1998, 141–142. o. 
61  Kanska, Klara: Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of 

Fundamental Rights. Blackwell Publishing Ltd., European Law Journal X. 2004/3. 323. o.
62  Harlow, Carol: Global administrative law: the quest for principles and values. The European 

Journal of International Law XVII. 2006/1. 200. o.
63  Barry, Brian: Political Argument. London, 1965. Hivatkozik rá Adler, Michael: Regulation 

and the public interest. Acta Juridica Hungarica XXXIX. 1998/3–4. 187–188. o. 
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A Bíróság számos ügyben próbálta fejleszteni az elvet, kérdéses azonban, hogy hová 
is jutottunk.

Önmagában az elv inadekvátnak tűnhet, de a hagyományhoz és a történelemhez 
kapcsolva elégséges független jelentést ölt magára. Az igazság az, hogy úgy tűnik, 
nincsen ennél jobb módja egy közösségi intézkedés leírásának. A közérdek vélhe-
tően mindig is egy megfoghatatlan fogalom lesz, mivel egy kormányzati intézke-
dés természeténél fogva diszkrecionális és szubjektív, ami ezáltal veszélyes lehet. 
Ahogyan Bibó István fogalmazott: „A közérdek a hatalom szájában mindig önkényes 
célkitűzést jelent, mely magában egyaránt lehet áldás, ötlet, erőszak vagy átok. Ha a 
hatalom a hivatallal és az élettel nincs jól rendezett organikus kapcsolatban, akkor 
célkitűzéseinek közérdekűsége és eredményessége akkor is eleve kétséges, ha maguk a 
célkitűzések helyessége elvileg nem vitás.”64 Azáltal azonban, hogy a jogállamiság elve 
(ezen belül különösen a bírósági felülvizsgálat intézménye) napjainkban szerencsé-
re már általánosan elismert és elfogadott, elegendő támogatást adhat a különböző 
közérdek-értelmezések becsatornázásához. Talán ez a legtöbb, amit a fogalom meg-
határozása adhat.65
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MRAVIK BALÁZS

KÖZÉRDEK A NEMZETKÖZI EMBERI JOGI 
BÍRÁSKODÁSBAN ÉS A KORLÁTOZHATÓSÁG 

KÉRDÉSKÖRE

(…) mivel minden rész az egészre irányul, mint tökéletlen 
a tökéletesre, és az egyén a tökéletes közösség része, a tör-
vénynek sajátosan a köz boldogságára irányuló rendre kell 
figyelemmel lennie.1

BEVEZETÉS

A közérdek fogalma sokszor nehezen megfogható, ennek ellenére sokak által elősze-
retettel használt fogalom. Munkámban megkísérlem röviden ismertetni a közérdek 
eszméjét, főként ahogyan az az emberi jogi bíráskodásban megjelenik. Ezt követően, 
mivel a közérdek rendkívül nehezen megfogható, többrétegű fogalom, amit szinte 
bármire és annak ellenkezőjére is használhatunk, a korlátozhatóság kérdéseire is 
kitérek, sorra véve a különböző lehetőségeket és a lehetséges irányokat. A közérdek 
és a korlátozhatóság a nemzetközi bíróságok, valamint a nemzetközi egyezmények 
szintjén nem feltétlenül található meg expressis verbis, gyakran csupán a mozgatói, 
motiválói között találhatjuk meg az egyes ügyeknek, döntéseknek.

A nemzetközi emberi jogi bíróságok, nevezetesen az Emberi Jogok Európai Bí-
rósága, az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság és az Afrikai Emberek és Népek Jo-
gainak Bírósága lehet releváns. Ezek közül az Emberi Jogok Európai Bírósága, azaz 
a strasbourgi bíróság munkámban kevéssé lesz releváns, mivel kimondottan ezzel 
a témával a kötetben megjelenő egyéb tanulmány részletesen foglalkozik. Marad 
tehát az Amerika-közi és az afrikai bíróság. Ezen regionális emberi jogi bíróságok 
természetesen nem élveznek akkora figyelmet, mint európai társuk, bár megérde-
melnék, kiváltképp az Amerika-közi. A részt vevő országok számában természete-
sen vannak különbségek, azonban a jogfejlődés területén a dél-amerikai kontinens 
nincs lemaradva Európától. A világháborút követő években, évtizedekben jelentő-
sen megnőtt az igény az emberi jogok hatékony és széles körű érvényesítésére a 
nemzetközi szintéren. Habár Dél-Amerikára nem vagy elhanyagolható mértékben 
volt csak hatással a világháború, így is volt igény az emberi jogok betartására, pél-
dául egy nemzetközi emberi jogi bíróságon keresztül. Az afrikai kontinensen kevés-
bé tetten érhető a jogfejlődés előrehaladottsága, azonban a nemzetközi emberi jogi 

1  Aquinói Szent Tamás: A  summa theologiae kérdései a jogról. 5.  o. http://mek.oszk.
hu/14700/14746/14746.pdf (2017. 01. 16.)
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bíróságok létrehozásával lassan, de biztosan felzárkózni látszanak ezen területek is, 
még az Európában elképzelhetetlen mértékű és súlyú emberi jogi jogsértések ellené-
re is. Ezenkívül számos nemzetközi egyezményben, így nemcsak például az Embe-
ri Jogok Európai Egyezményében (továbbiakban: Egyezmény), hanem a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányában is megtalálható a közérdekre való 
utalás, még ha mint említésre került, nem is feltétlenül explicit módon. 

A közérdekre való hivatkozás gyakran lehet alapja emberi jogi vitáknak, leggyak-
rabban egyes jogok szembeállításakor találkozhatunk a kifejezéssel. A közérdekre 
való hivatkozás a tulajdonjog korlátozásának kapcsán kerül említésre leggyakrab-
ban, természetesen – ideális esetben – ennek feltételei vannak. Így a közérdekű-
ség különösen fontos a korlátozhatóság kapcsán, hiszen a korlátozhatóság bizonyos 
teszteknek való megfelelést feltételez, mely tesztek általában magukban foglalják a 
közérdeket mint hivatkozási alapot. 

I. KAPCSOLAT A KÖZÉRDEK ÉS AZ EMBERI JOGOK KÖZÖTT?

A  közérdek általánosságban nehezen megfogható többrétegű kifejezés, azonban 
mégis megkísérlek néhány mondatban egy lehetséges választ adni annak jelentésé-
re. A köz jóléte, szembeállítva az egyén érdekével, melynek támogatása a társadalom 
egészének érdekében áll. A kormányok pedig elismerik és vállalják a köz támogatá-
sát és védelmezését.2 A köznyelvben gyakran használják a társadalmi igények kielé-
gítésére, a közbiztonság megteremtésének követelményére való hivatkozásként. Az 
alkotmányos állam polgárai számára biztosított alapjogok lehetnek a közérdekkel 
szembeállítható elsődleges tényezők, éppen ezért szokás a közérdeket a magánér-
dekkel ellentétbe állítva is meghatározni, ahogyan ezt – hasonlóképp a fenti meg-
állapításhoz – Bibó István is megállapítja, a jó közigazgatás kérdéskörét elemezve.3 

A közérdek – ahogy a cím is sugallja – ebben a munkában főként az emberi jogi, 
alapjogi aspektusból kerül megközelítésre. Elsőre nyilvánvalónak tűnik a kapcsolat, 
hiszen a közérdek az emberi jogok érvényre juttatásában jelentős szerephez jut, te-
kintve, hogy a közösség egészének érdekében áll alapvető jogaik tiszteletben tartása, 
illetve szavatolása.

Habár elsősorban jogi területen kívánom értelmezni a kifejezést, egyetértek azzal 
az állítással, hogy a közérdek elsődlegesen a politika területén értelmezhető, ezál-
tal elsősorban a mindenkori hatalom képes meghatározni, hogy éppen mi minősül 

2  What is PUBLIC INTEREST? definition of PUBLIC INTEREST (Black’s Law Dictionary) 
(2017. 01. 12.) (A szerző fordítása.)

3  Bibó István: Válogatott Tanulmányok I–IV. A  jó közigazgatás problémája. http://mek.oszk.
hu/02000/02043/html/324.html (2017. 01. 12.)
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közérdeknek és mi nem.4 Ez főként abból a szempontból jelentős megállapítás, hogy 
ebből következően szintén a hatalom lesz az, amely eldönti nem csak azt, hogy köz-
érdekből milyen jogszabályok, döntések vihetők keresztül hanem, hogy egyes jogok 
korlátozása milyen feltételekkel és milyen mértékben engedhető meg, alkalmasint 
épp a közérdekre való hivatkozással.

A bíróságok szerepe különösen jelentős a közérdek kérdéskörét tekintve, ennek 
kapcsán már Arisztotelész is – Politika című munkájában – említette a bíróságok 
fajtáit tekintve azon bíróságokat, amelyek akkor ítélnek, ha valaki közérdeket sért. 
Éppen ezért a bíróságok feladata az, hogy jelentéssel töltse meg a fogalmat a külön-
böző eseteket figyelembe véve.

Egyes emberi jogok kapcsán lényeges megemlíteni, hogy a közérdekkel eseten-
ként épp hogy szembehelyezhetők, mint magánérdeket képviselő tényezők. Paradox 
helyzet azonban, hogy ezen jogok is közérdekűek abban az értelemben, hogy min-
denkinek érdeke fűződik ezen egyéni jogok tiszteletben tartásához, illetve ahhoz, 
hogy az állam biztosítsa számukra a zavartalan gyakorlását, illetve hogy ne avatkoz-
zon be azokban az esetekben, amikor ez nem szükséges. Ennek alapján véleményem 
szerint a közérdekkel leginkább kapcsolatba hozható jogok a véleménynyilvánítás 
szabadsága, a sajtószabadság, a tulajdonhoz való jog, valamint a gyülekezési és egye-
sülési jog, melyek átalában nemzetközi szinten is lefektetett alapvető jogok, továbbá 
a nemzeti alkotmányokban is rendszerint megjelennek. A közérdek és az emberi 
jogok közötti kapcsolatban fontos szerephez jut a korlátozhatóság is, mint az egyik 
lehetséges kapcsolódási pont. 

1. KÖZÉRDEK ÉS KORLÁTOZHATÓSÁG

Talán kijelenthető, hogy általánosan elfogadott az a Sieyés abbé vélekedésének meg-
felelő5 megállapítás, miszerint természetes jogok gyakorlását csak mások hasonló 
jogai gyakorlásának biztosítása érdekében lehet korlátozni.6 Azaz a korlátozhatóság 
is, miképpen a közérdek is meghatározható a magánérdekkel szembeállítva, a sza-
badságok korlátai mások szabadságának fényében értelmezhetők. 

Amint az Emberi Jogok Európai Bíróságával, illetve az Egyezménnyel foglalkozó 
részben részletesen rátérek, az emberi jogok nagy része tehát számos esetben korlá-
tozható, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy „az állam- és közérdek megszorítás 

4  Balázs Zoltán: A közérdek az alkotmánybíráskodásban (2012–2014). 2–3. o. http://politologia.
tk.mta.hu/uploads/files/Balazs_Zoltan–A_koezerdek_az_alkotmanyozasban.pdf (2017. 01. 11.) 

5  Mely egyébként az Emberi és Polgári Jogok 1789-es deklarációjának 4. cikkében is megállapí-
tásra kerül: IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. http://mek.
oszk.hu/00000/00056/html/228.htm (2017. 01. 11.)

6  Sajó András: Az önkorlátozó hatalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézet, Budapest, 1995, 355. o.
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nélküli érvényesítése azt jelentené, hogy nincsenek igazi korlátok: az alapjogok elkop-
nak”.7 Éppen ezért a bíróságoknak – legyen az akár, nemzeti vagy nemzetközi – nagy 
szerep jut a közérdek és a korlátozhatóság kérdésköreinek kapcsán, hiszen a közérdek 
– ahogy az korábban megállapításra került – gyakran a „jolly joker” lehet a hatalom ke-
zében, ugyanis a fogalom rugalmasságának köszönhetően bármikor hivatkozhat rá. 
Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az alapjogok korlátozhatóságuk tekin-
tetében több csoportra oszthatók. Először is adottak az abszolút jogok, melyek kor-
látozása semmilyen körülmények között nem lehetséges. Erre lehet példa az emberi 
méltósághoz való jog vagy a kegyetlen vagy megalázó bánásmód tilalma. A  má-
sodik csoportba tartoznak a különleges jogrend esetén (például: háborús veszély, 
elemi csapás, belső fegyveres konfliktus) korlátozható, felfüggeszthető jogok. Végül 
a harmadik csoportba tartoznak a korlátozható jogok, amelyek számos alkalommal 
összetűzésbe kerülhetnek egymással. Ekkor az egyik a másikkal szemben korláto-
zásra kerül. A korlátozásnak azonban mind formai, mind tartalmi követelményei 
vannak.8 A formai követelmény főként a törvényi szabályozás szükségességében, va-
lamint ezen szabályozás nyilvános, előre megismerhető, egyértelmű és közérthető 
voltában nyilvánul meg.

A korlátozhatóság kérdéskörében természetesen kiemelkedő szerephez jutnak az 
alapjogi tesztek is, melyek közül – a közérdekkel kapcsolatában – főként a „közér-
dekűség teszt” tekinthető relevánsnak, mely a tulajdonjog-korlátozás kapcsán lehet 
többeknek ismerős.9 Majtényi László és Szabó Máté Dániel megfogalmazása szerint az 
emberi jogokhoz elvben semmiféle érdek, legyen bár a közé, nem ér fel.10 Véleményem 
szerint a bíróságoknak olyan megoldásra van szüksége, amely egyensúlyt talál a köz 
érdeke és az egyén alapvető joga között. A strasbourgi bíróság rendelkezik is egy dön-
tési kerettel, mely a joguralom és a demokratikus szükségesség alkotja a magját, ez az 
ún. margin of appreciation11 elv, melyre részletesen a II. fejezetben térek ki.

II. A NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGOK 

Az emberi jogok történeti áttekintésére jelen munka keretei között sajnálatos mó-
don nincs lehetőség, azonban annyit mindenképpen érdekes megemlíteni, hogy 
napjainkban – ellenben az elmúlt évtizedekkel – az ezen jogokat tömörítő Egyez-

7  Sajó 1995, 359. o.
8  Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Az emberi jogok korlátozása. In Emberi Jogok. Osiris, 

Budapest, 2003, 110–111. o.
9  Smuk Péter: Alkotmányjog III. Alapjogok. Universitas Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015, 66. o.

10  Majtényi László – Szabó László Dániel: A közérdek és az alkotmány. In Közérdek és közigaz-
gatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 122. o.

11  Conte, Alex: Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism. Springer-Verlag, 
Berlin—Heidelberg, 2010.
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ményhez való pozitív hozzáállás Európában megkopni látszik. Habár sokszor csak a 
híradásokon keresztül,12 de többször hallhatunk egyes országoknak az Egyezmény-
ből való kilépéséről szóló mendemondákat. Ezen tendencia pedig mindenképpen 
elgondolkodtató, főként, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyezmény csupán az em-
beri jogi minimumokat foglalja magában.13 Természetesen a negatív hozzáállás nem 
feltétlenül magának az Egyezménynek szól, valószínűbb, hogy inkább az azt alkal-
mazó Bíróságnak, illetve – az adott országnak nem tetsző – döntéseinek.

Ezen írás középpontjában azonban nemcsak az Európai Bíróság áll, hanem annak 
az amerikai kontinensen elhelyezkedő – a bevezetésben már említett – megfelelője 
az Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága, ezenkívül az Emberi Jogok Afrikai Bírósá-
ga is szóba kerül.  Habár az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata világ szinten kí-
vánja biztosítani az alapvető polgári, politikai, szociális, gazdasági, kulturális jogok, 
mégis léteznek regionális egyezmények is, mi több, ezek betartatására létrehozott 
nemzetközi emberi jogi bíróságok is.

1. EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 47 bírája van, az Egyezményhez csatlako-
zott államonként egy. Ami különlegessé teszi és megkülönbözteti például az Ameri-
ka-közi Bíróságtól az az, hogy természetes személyek is terjeszthetnek be kérelmet. 
Ezzel egyébként gyakran – főként Magyarországon – élnek is. A Bíróság munkája 
során lényegében egy Európai Alkotmánybíróságként14 működik emberi jogi kér-
désekben.15

Tekintve, hogy a bíróság számos kérdésbe állást foglalhat, nem lehet ez alól ki-
vétel a közérdek kérdésköre sem. Az egyezmény maga ad teret a korlátozásoknak, 
mégpedig az alábbi feltétellel: „Törvényben meghatározott, demokratikus társada-
lomban a közbiztonság, közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások 
jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek”

Ezen feltétel relatíve tág mozgásteret biztosítanak az államoknak, azonban a 18. 
cikk „megszorítást” is alkalmaz, a következők szerint: A jelen Egyezményben emlí-
tett jogok és szabadságok korlátozásait nem lehet más célra alkalmazni, mint amely-

12  http://index.hu/belfold/2017/03/28/europai_emberi_jogi_egyezmeny_felmondas_stras-
bourg/ 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-campaign-leave-europe-
an-convention-on-human-rights-2020-general-election-brexit-a7499951.html (2017. 03. 28.)

13  Melyeket a strasbourgi bíróság egyesek szemében túlságosan is kiterjesztően értelmez. Vö. 
Halmai Gábor vagy Pokol Béla egyes írásai.

14  Willem Heringa, Aalt: Constitutions Compared. Intersentia, 2016, 256. o.
15  Vö. Halmai Gábor: Alkotmány és globalizáció. http://szuveren.hu/vendeglap/halmai-gabor/

alkotmany-es-globalizacio (2017. 01. 17.)
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re elő vannak írva. Pozitív tényező továbbá, hogy a strasbourgi bíróság munkája 
során vizsgálhatja a jogkorlátozás társadalmi szükségességét, azaz hogy egy demok-
ratikus állam működéséhez szükséges-e a korlátozás.16 

A korábban említett ún. margin of appreciation17 elv azaz a tagállami mérlegelési 
jogkör lényege abban merül ki, hogy az egyes államok hatáskörébe utalja az orszá-
gonként eltérő, sokszor érzékeny kérdésekről való döntést, amikor nem jelenthető 
ki egyértelműen, hogy a kérdésben konzisztens álláspont lenne felfedezhető.18 A Bí-
róság ezen „engedménye” a tagállamok felé lényeges pont a közérdek szempontjából 
is, hiszen az eltérő jogi és kulturális hátterű országokban – a hasonlóságok ellenére 
– eltérő lehet a közérdekről való vélekedés is, illetve a közérdekek konkurálhatnak 
egymással. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban: Bíróság) esetjogát 
számos tanulmány dolgozza fel, a közérdekűség kapcsán is, így e helyütt csupán át-
tekintő jelleggel utalnék a közérdekre, valamint a korlátozhatóságra, többek közt a 
Goodwin-ügy19 kapcsán. Ha egy újságírót forrásának felfedésére köteleznek az igaz-
ságszolgáltatás érdekében, azonban az illető ennek nem tesz eleget, akkor hátrány 
érheti. A bíróságnak ebben az esetben el kell döntenie, hogy a sajtószabadság mellett 
vagy az „igazságszolgáltatás előrehaladása” mellett dönt-e. A Goodwin v. UK ügy 
kapcsán pedig megállapításra került, hogy ha az utóbbi nem indokolható a közér-
dek parancsoló és nyomatékos szükségével, akkor nem egyeztethető össze az Egyez-
mény 10. cikkével. Egy másik jogesetben a Bíróság alátámasztotta azt a vélekedést, 
amely a margin of apprectiation elvet egészíti ki, nevezetesen hogy a nemzeti ható-
ságok nagyobb mozgásteret élveznek azokban az esetekben, amikor a jogkorlátozás 
valamilyen gazdasági, szociális vagy környezeti politika része.20 Ezt támasztja alá a 
Buckley-ügy is, ahol a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az eljáró hatóságok nem lépték 
túl a részükre biztosított mérlegelési hatáskört a közérdek és a magánérdek ütközése 
vizsgálatakor azzal, hogy elutasítottak egy engedély iránti kérelmet.21 

16  Sajó 1995, 360. o.
17  The exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention on Human Rights. 16.o. 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-15(1997).pdf (2017. 
01. 14.)

18  Gardbaum, Stephen: Limiting constitutional rights. UCLA Law Review Vol. 54, 2007, 834–
837. o. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=971024 (2017. 01. 12.)

19  Goodwin Egyesült Királyság elleni ügye: „Az Egyesült Királyságban megsértették a kérel-
mező újságírónak az Egyezmény 10. cikkében biztosított, a véleménynyilvánítás szabadságához 
való jogát azzal, hogy egy magántársaság kérésére, amelyről cikket kívánt írni, hírforrásának fel-
fedésére kötelezték, és az újságcikk megjelentetését megtiltották, valamint azzal, hogy az újság-
írót pénzbüntetésre ítélték, mivel nem tett eleget a hírforrás felfedésére vonatkozó kötelezésnek.” 
http://kuria-birosag.hu/hu/ejeb/goodwin-egyesult-kiralysag-elleni-ugye-1748890 (2017. 02. 23.)

20  Polgári Eszter: A strasbourgi bíróság és az európai konszenzus. 7.o. http://www.fundamen-
tum.hu/sites/default/files/05-1-01.pdf (2017. 02. 24.)

21  Buckley Egyesült Királyság elleni ügye: A Bíróság megállapítása szerint a cigány kérelmező 
számára a hagyományos nomád, lakókocsiban folytatandó életmódjához a saját telkére szóló te-
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A korlátozások kapcsán még említésre méltó – hiszen szintén nagy figyelmet kap 
mostanában –, hogy a 15. cikk lehetővé teszi, hogy háború vagy a nemzet létét fe-
nyegető más rendkívüli állapot esetén bármely Magas Szerződő Fél a jelen Egyez-
ményben meghatározott kötelezettségeitől eltérő intézkedéseket tehet a helyzet 
szükségessége által feltétlenül megkívánt mértékben, feltéve hogy az ilyen intézke-
dések nem ellentétesek egyéb nemzetközi jogi kötelezettségeivel,22 mint ahogy Tö-
rökország vagy Franciaország is tette nemrégiben. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy mentesülne, egyéb nemzetközi jogi és emberi jogi kötelezettségei alól (2), ki-
véve a jogszerű háborús cselekmények következtében okozott haláleseteket, vala-
mint (2)2.a, ezenkívül nem lehet eltérni a 3, 4(1) és 7(1) cikkben foglaltaktól melyek 
a már említett korlátozhatatlan más néven abszolút jogok. 

Meglátásom szerint a strasbourgi bíróság a közérdeket érintő ügyekben legtöbb-
ször megfelelően jár el, megtalálva vagy éppen megtartva a kényes egyensúlyt a köz- 
és a magánérdek között.

2. AMERIKA-KÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

Az Amerika-közi bíróság alapjait az Emberi Jogok Európai Egyezménye adja. Maga 
az Egyezmény sok esetben nagyban hasonlít az Emberi Jogok Európai Egyezményé-
re. 1969-ben San Joséban (itt van a bíróság székhelye is) pe dig aláírták az Emberi 
Jogok Amerika-közi Egyezményét, mely 1978-ban lépett hatályba. Az egyezmény 
több mint 20 emberi jog részletes meghatározását tartalmazza. Ezen egyezményt 
az 1988-ban elfogadott kiegészítő jegyzőkönyv kibővíti még a gazdasági, szociális 
és kulturális jogokkal.23 Maga az Amerika-közi Bíróság 1979-től fogva működik és 
joghatóságát eddig 22 állam fogadta el. A Bíróság 7 tagú és európai „társától” elté-
rően nem állandó jelleggel működik, évente csupán néhány alkalommal ül össze. 
Ügyeinek száma bár elmarad európai párjától, az Amerika-közi bíróság leghíresebb 
ügyei között számos közérdekhez kapcsolódót találhatunk. Az Ivcher-Bronstein v. 
Peru ügyben24 a honosított perui állampolgár többségi tulajdonos volt egy tv-társa-
ságnál. A tv-adón gyakran fogalmaztak meg kritikát a perui kormánnyal szemben, 
valamint a titkosszolgálat által elkövetett kínzásokról és korrupciós esetekről is be-

rületfelhasználási engedély megadásának elutasítása az Egyezmény 8. cikkét (a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához való jog) érinti, ezért a jelen ügyben alkalmazni kell a 8. cikket. http://
kuria-birosag.hu/hu/ejeb/buckley-egyesult-kiralysag-elleni-ugye-2034892 (2017. 02. 23.)

22  Emberi Jogok Európai Egyezménye. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
HUN.pdf (2017. 01. 12.)

23  American Convention on Human Rights. http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.
american%20convention.htm (2017. 03. 30.)

24  Case of Ivcher-Bronstein v. Peru. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_54_ing.
pdf (2017. 03. 30.)
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számoltak. A beszámolók következtében a perui kormány visszavonta Mr. Ivcher 
állampolgárságát, továbbá részvényeitől is megfosztották. Az ügyben a Bíróság a 
közérdek szempontjából az egyik leglényegesebb alapjog, a véleménynyilvánítás 
szabadságának megsértését mondta ki, és elrendelte, hogy „állítsák vissza” a kérel-
mező jogait.

Ennél frissebb ügy a Fontevecchia és D’Amico v. Argentina25 ügy. Az ügyben érin-
tett két személyt Jorge Fontevecchiát és Hector D’Amicót felelősségre vonták egy 
polgári per során a Noticias nevű újságban megjelentetett cikkek miatt, melyekben 
többek között azt állították az argentin elnökről, Carlos Saul Menemről, hogy egy 
képviselőnőtől törvénytelen gyermeke született. Mr. Menem félmillió argentin pe-
sót követelt a bíróság előtt kártérítésként az őt ért sérelmek miatt, amelyet a bíróság 
meg is ítélt. A  lap két munkatársa azonban az Amerika-közi Bírósághoz fordult, 
amely kimondta, hogy a lapban közölt információk egyébként is köztudomásúak 
voltak, ezenfelül pedig közérdekű információnak számítanak. Következetesen a 
polgári perbeli felelősségre vonás nem felelt meg a szükségesség követelményének, 
és az Emberi Jogok Amerika-közi Egyezményének 13. cikke szerinti véleménynyil-
vánítás szabadságához való jogot sértette.26 A másodiknak ismertetett jogeset akár 
Európában is előfordulhatott volna, azonban számos más az Amerika-közi Bíróság 
által tárgyalt eset az öreg kontinensen szinte elképzelhetetlen mértékű és súlyosságú 
emberi jogsértésekkel foglalkozik. Ennélfogva a részes államok számára még élet-
bevágóbb jelentőségű, hogy egy nemzetközi szinten is elismert és sokra tartott bírói 
fórum áll a rendelkezésükre.27

3. AZ EMBER ÉS NÉPEK JOGAINAK AFRIKAI BÍRÓSÁGA

Az Afrikában működő emberi jogi bíróság viszonylag új keletű szerv, a tárgyalt embe-
ri jogi bíróságok legfiatalabbika. A bíróságot létrehozó egyezmény, az Ember és Népek 
Jogainak Afrikai Chartája (gyakran csak Banjul Chartaként említik) 1981-ben került 
elfogadásra, és mintegy öt évvel később, 1986-ban lépett hatályba.28 Ami megkülön-
bözteti az előzőekben tárgyalt dokumentumoktól, az az, hogy jogok mellett kötele-

25  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_ing.pdf (2017. 03. 30.)
26  Fontevecchia and D’amico v. Argentina. https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/

cases/fontevecchia-damico-v-argentina/ (2017. 03. 30.)
27  Raisz Anikó: Az emberi jogok európai és amerikaközi bíróságának egymásra hatása. http://

phd.lib.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5746_section_1431.pdf (2017. 
03. 24.)

28  History of the African Charter. http://www.achpr.org/instruments/achpr/history/ (2017. 03. 
30.)
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zettségeket is rögzít,29 nemcsak az egyéni, hanem a kollektív jogokat is elismeri, továb-
bá kiemelt védelemben részesíti a gazdasági, szociális és kulturális jogokat is.30

Magát a Bíróságot 1998-ban hozták létre. Ezen Bíróság azonban eltérően az eu-
rópai és az Amerika-közitől nem emberi jogi jogsértések áldozatainak nyújt segít-
séget, hanem a szerződés alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatban felmerülő 
kérdésekben jogosult dönteni.31 A Bizottság azonban – eltérően a korábbiaktól – itt 
most szóba kell, hogy kerüljön ugyanis az ügyekben érdemben jogosult dönteni. Vé-
gül egy közérdekhez kötődő, a bíróságok függetlenségéről szóló ügyet ismertetnék, 
bemutatása csupán szemléltetésként, érdekességként kerül említésre. Tsatsu Tsika-
ta Ghána elleni ügyében – egyebek mellett – azt állította, hogy egy büntetőügy-
ben visszaható hatállyal állították bíróság elé, valamint hogy a bíróság felülbírálta 
a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntését. Végül az Ember és Népek Jogainak Afrikai 
Chartájának 26. cikkének megsértése került megállapításra. Egyéb ügyekre tekin-
tettel megállapítható, hogy Afrikában is igény van a köz érdekének érvényesítésére, 
csakúgy, mint bárhol. 

Bár ebben a munkában nem kerül szóba, a teljesség kedvéért meg kell említeni 
az  Emberi Jogok Ázsiai Chartáját (1986), amit az Emberi Jogok Ázsiai Bizottsá-
ga hozott létre. Ezenkívül említésre méltó lehet még az 1990-ben az Iszlám Kon-
ferencia által elfogadott Emberi Jogok Iszlám Nyilatkozata, mely nem nemzetközi 
szerződés, tehát csak politikai és erkölcsi megfontolásokat tartalmaz. Végül, de nem 
utolsósorban pedig az Arab Liga Tanácsa 1994-ben fogadta el az Emberi Jogok Arab 
Chartáját, ami viszont már egy nemzetközi szerződés. 

ÖSSZEGZÉS

A közérdekfogalom gumijellegének köszönhetően egyaránt alkalmas lehet számos 
társadalmi cél elérésére, és sajnálatos módon ugyanígy visszaélésekre is lehetősé-
get nyújt. A bíróságok feladata itt válik nyilvánvalóvá. Az emberi jogok korlátozása 
kapcsán elengedhetetlennek tartom, hogy a bíróságok megrágják és valamilyen for-
mában „kiköpjék” ezt a fogalmat. A fogalom nehezen megfogható jellegének elle-
nére igyekeztem átfogó képet adni munkám három fő pontjának a közérdeknek, az 

29  Marinkás György: Az ember és népek jogainak Afrikai Bizottsága őslakos népekkel kap-
csolatos joggyakorlata, különös tekintettel az Ogoni-ügyre. http://profuturo.lib.unideb.hu/
file/4/865/szerkeszto/szerkeszto_2014_10_01_azemberesnepekjogainak.pdf (2017. 03. 30.)

30  Saito, Natsu Taylor: Considering „Third Generation” International Human Rights Law in 
the United States. 28 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 1996, 387. o. http://repository.law.miami.edu/
umialr/vol28/iss2/12 397.o (2017. 02. 23.)

31  African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights. http://f.edgesuite.net/data/www.
humanrights.org/files/5.African%20Charter%20of%20Human%20and%20People’s%20Rights.
pdf (2017. 03. 30.)
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emberi jogoknak, valamint a korlátozhatóságnak a kapcsolatáról, ezek jelentőségé-
ről. Három egyezmény, illetőleg bíróság, az európai, az Amerika-közi, végül pedig 
az afrikai példán keresztül bemutatva szemléltetem, hogy lényegében ma már nem 
számít, hogy hol él az ember, hiszen az emberi jogi jogvédelem ezen szintjén már 
alig van különbség a különböző kontinensek közt. Mivel a közérdek szinte bárhol 
tetten érhető, így a kínálkozó jogesetek közül igyekeztem azt választani, amelyik a 
legegyszerűbben szemlélteti a bíróságok – esetenként az egyezmények vagy államok 
– viszonyát a közérdekhez, az emberi jogokhoz és a korlátozhatósághoz. Míg az 
európai példában a meghatározó pontnak a margin of apprectiation elvet tartom, 
a dél-amerikai államokat tömörítő Amerika-közi bíróság esetén a sokszor – Eu-
rópához mérten – megdöbbentő esetekre adott éleslátó ítéletek az Emberi Jogok 
Amerikai Egyezményének mentén. Ezekhez képest a még fiatal Afrikai Egyezmény 
és Bíróság bemutatása főként az emberi jogi univerzalitás és a közérdek mindenhol 
megjelenő elősegítésének demonstrálására szolgált. Az mindenképpen árulkodó, 
hogy ha a sokak által – az emberi jogok terén – elmaradottabb régiók igyekeznek 
felzárkózni a manapság magát kereső Európához, az emberi jogok jövője nincs ve-
szélyben…
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A közérdekkutatás alkotmányjogi fejezetei

A közérdek jogtudományi kutatásának alkotmányjogi tematikája sokrétű és több-
szintű. Egyértelműen kínálja az elemzést az alkotmányos szinten explicit megjelenő 
közérdekre utalás a tulajdonjog korlátozása, a közérdekű adatok megismeréséhez 
fűződő jog, vagy a képviselői jogállás tekintetében. A közérdekre és más, kapcsoló-
dó fogalmakra hivatkozások tömegével találkozunk nemzetközi dokumentumok-
ban, így az ezekben foglalt rendelkezések (itt: emberi jogok) védelmére felállított 
bíróságok gyakorlata meghatározó vizsgálati terep. Kutatócsoportunk ezeken túl-
menően több további speciális kérdést is áttekintett, amelyek során vagy a jogalko-
tó közérdekre hivatkozásának eseteit, vagy a jogalkalmazók olyan jogértelmezési 
megoldásait elemeztük, amelyek a jogalkotói közérdek-tételezés többé-kevésbé ki-
vehető iránymutatásai között kínáltak érdekes tanulságokat. Közreműködő kuta-
tóink (5  tudományos fokozattal rendelkező oktató és 6 joghallgató) a közérdekre 
hivatkozás alanyainak, céljainak és tesztjeinek értelmezési eseteit keresték, az eddigi 
hasonló tárgyú kutatómunkákhoz1 képest elsősorban az Alaptörvény és az ahhoz 
kapcsolódó új közjogi jogalkotási fejlemények egyes tapasztalataira koncentráltan.

Erdős Csaba az országgyűlési képviselők jogállását meghatározó alaptörvényi té-
tel („tevékenységüket a köz érdekében látják el”) alapján a szabad mandátum in-
terpretációs kereteit kereste a „köz” és az „érdek” értelmezési lehetőségein keresztül, 
külföldi példákat is áttekintve. Ehhez először a közérdekfogalom Alaptörvény általi 
kötöttségét vizsgálta meg, s a Nemzeti Hitvallás alapján annak relatív meghatáro-
zottsága mellett érvel. A szabad mandátum legfontosabb lehetséges korlátait – így a 
frakciófegyelmet, a lobbit és a nemzetiségek képviseletét – áttekintve arra a követ-
keztetésre jutott, hogy azzal a nemzetiségek képviselete egyeztethető a legnehezeb-
ben össze. Tutorálása mellett dolgozó hallgató, Stipkovits Tamás a jogalkotással oko-
zott kárért való felelősséget érintő bírói döntések nyomán megállapíthatta, hogy a 

1  Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás. Bp., 2008. MTA JTI.
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bírói gyakorlat egyrészről nyitottabbá vált a jogalkotó kárfelelősségének elismerése 
irányába, azonban a „diszfunkcionális jogalkotás” esetkörét leszámítva még mindig 
elismeri az állam immunitását.

Az alapjogi közérdek-tematika első részében az információszabadság és a véle-
ményszabadság egyaránt a közérdek értékére hivatkozással igazolt eseteit vettük át 
(Smuk Péter, tutorálása mellett Bartakovics Lilla és Tóth Anna). Ennek során meg-
állapítást nyert, hogy a közérdekű adatok megismerésének joga európai gyökerekkel 
és szélesebb, a véleményszabadság jogára hivatkozással is megerősíthető a hazai jog-
rendben. A  Médiatanács határozataiban a médiatörvények tartalomszabályozásra 
vonatkozó eseteire kerestünk olyan érvelési formulákat, amelyek alapján világossá 
tehető, hogy a jogalkotó közérdek-tételezése könnyen megjelenik-e a médiafelügye-
let döntéseiben (igen), illetve önálló közérdek-tételezésre, fejlesztésre is vállalko-
zik-e (igen). Az információszabadsággal kapcsolatos jogalkalmazói (beleértve az 
Alkotmánybíróságot is) gyakorlatban viszont arra az eredményre kellett jutnunk, 
hogy a hektikus összképet kiadó döntések sokszor formális érveken alapulnak, s 
nem mélyednek el abban a problémakörben, amely a különféle közérdekek (köz-
érdekű okok) akár egymással szembeni mérlegelését kívánnák meg.

A közérdek-tételezés következő nagy esetköre a tulajdonjog korlátozásának spe-
ciális alapjogi tesztje. Kutatóink (Stumpf István és tutorálásával Balogh Norbert) 
a tulajdonjog alkotmányos védelmének gyakorlatát tekintették át, azzal a sajátos 
megközelítéssel, hogy nem csupán egyedi tulajdonvédelmi eszközöket vizsgál-
tak, hanem a közérdekűségi teszt megjelenését az állam sajátosan aktív gazdasági 
szerepvállalásának nagy vitákat kavaró eseteiben. Ezek az állami intervenciók és a 
társadalmat, a gazdasági szereplők széles körét érintő gazdaságpolitikai döntések 
igazolására a válságkezelés önmagában is adhatott (politikai) hivatkozási alapot, ez 
azonban az alkotmánybírósági felülvizsgálat során, az alapjogi (tulajdonjogi) pana-
szok révén találkozott a közérdekűségi teszttel, az állam számára meglehetősen ké-
nyelmes mozgásteret biztosítván. A fejezet jelentősége, hogy az egyetlen olyan szerv 
gyakorlatát elemzi, amely megítélheti a közérdek létét (alapjog-korlátozás szüksé-
gességét), valamint továbblépve annak arányosságát. Tekintettel arra, hogy a köz-
érdek — változó jelenség lévén — nehezen, vagy akár egyáltalán nem definiálható, 
dogmatikai kiindulópontként tekintendő az egyes társadalmi jelenségekhez köthető 
jogalkotás alkotmányossági megítélésre adott alkotmánybírósági válasz.

Az állami szerepvállalás sajátos területe a felsőoktatás, ahol az állam mint intéz-
ményfenntartó jelenik meg, s fenntartói-tulajdonosi jogainak gyakorlását illetően 
hasonlóképp kényelmes mozgásteret biztosít mind a jogi, mind a jogalkalmazói 
környezet (Karácsony Gergely tanulmánya alapján a felsőoktatás magán- illetve 
közérdekűségét gondolhatjuk át).

Sebestyén Lili Dóra és tutora, Karácsony Gergely az állami lét számára bizton-
ságot és kereteket adó határok kérdéskörét vizsgálta. Az államhatár fogalmának és 
védelmének történeti, európai és belső jogi szabályozását áttekintő dolgozatuk ki-
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mutatja, hogy a határfogalom és az uniós együttműködés dimenzióinak átalaku-
lásával ugyan új alapokra kell helyeznünk a témáról való gondolkodásunkat, de a 
szuverenitás kereteinek politikai és alkotmányos szükségessége a határok létét (és 
bizonyos irányú védelmét) továbbra is közérdekűvé formálja.

Az alkotmányjog nemzetközi forrásainak egyre nagyobb jelentőséget adó bírói 
gyakorlat és szerződési „háló” áttekintésére Váczi Péter és Mravik Balázs vállalko-
zott. Dolgozataik feltárják nemcsak a nemzetközi szerződési rendszerek által vizio-
nált közérdekűségi tételeket (a szerződések által tételezett közérdeket s más általános 
fogalmakat), de a bírói gyakorlat erre irányuló eredményeit, jogfejlesztő törekvéseit 
is. Mint ahogyan az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vitt számos tagállami ügy-
ből kitűnik, nem könnyű egyensúlyt teremteni a közérdek és az egyéni jogvédelem 
között. Könnyítené a problémát, ha előbbi fogalom egyértelműbb lenne, ez azonban 
még várat magára. A Bíróság számos ügyben próbálta fejleszteni az elvet, kérdéses 
azonban, hogy hová is jutottunk.

Smuk Péter





Közigazgatási és pénzügyi jog





LAPSÁNSZKY ANDRÁS

A MÉDIAFELÜGYELETI HATÓSÁG  
FÜGGETLENSÉGE MINT KÖZÉRDEKVÉDELMI  

ESZKÖZ

A hazai médiaigazgatás szervezeti, pénzügyi  
és hatásköri függetlensége

1. BEVEZETÉS

A média területén történő közérdekű állami beavatkozás egyik legkiemeltebb kér-
dése a médiával kapcsolatos közigazgatási intézményrendszer, illetve annak feladat- 
és hatásköreire vonatkozó szabályozás. Az intézményrendszer útján valósul meg 
ugyanis a médiával összefüggő társadalmi és gazdasági viszonyok köréből a jogi 
szabályozás tárgyába vont jogi normák érvényesítése. A médiajog anyagi jogi sajá-
tosságai egyértelműen tükröződnek a közigazgatás szervezeti rendszerre vonatkozó 
szabályozásában, azon belül a szervezeti, valamint a feladat- és hatáskört rendező 
normák tartalmában. A médiára vonatkozó állami feladatokat ellátó közigazgatási 
hatóság (a továbbiakban: médiahatóság) jogállásában tehát meghatározó szereppel 
bír a média alkotmányos alapvető jogokkal, nemzetközi közjoggal, a közszolgálta-
tásokkal, valamint a közérdekű igazgatási elvekkel való összefüggéseinek rendsze-
re, ami különösen indokolja a szabályozó hatóság típusú tevékenységeket, illetve a 
szervezeti függetlenséget. 

A médiahatóság feladat- és hatáskörei is sajátosak azon az alapon, hogy a média-
tartalom körébe történő közérdekű beavatkozás jogállami keretek között nagyon 
óvatos, garanciális elvek, jogintézmények mentén és minden részletében törvényi 
szinten történő jogi szabályozást igényel. A média piaci struktúrájába való állami 
beavatkozást pedig a gazdasági igazgatás, valamint a gazdasági verseny szabadsá-
gának általános elvei szorítják keretek közé, de a médiapiac közigazgatási típusú 
hatásköri struktúrájának kialakítását alapvetően meghatározza az is, hogy a média-
piac gazdasági viszonyai közvetlen összefüggésben állnak a médiatartalom-szolgál-
tatások tartalmával és a műsorterjesztés szerkezetével. 

A médiaigazgatás közigazgatási szervezetek által ellátott feladat- és hatáskörei-
ben ezért a hatósági, közhatalmi, azon belül a hatósági jogalkalmazási és a hatósági 
felügyeleti tevékenységen túl döntő szereppel rendelkeznek – más ágazatoktól el-
térően – a nem hatósági típusú közigazgatási tevékenységek, különösen a nem ha-
tósági eljárások, együttműködési, mediációs és szolgáltató típusú jogintézmények, 
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önszabályozási hatáskörök, támogatási, finanszírozási feladatok, a kulturális értékek 
megőrzéséhez kapcsolódó ösztönző feladatok, kutatási, tudományos, piaci elemző, 
értékelő, valamint a szakmapolitikai tevékenységek. Mindezek természetesen az EU 
és hazánk médiaigazgatáson belüli közigazgatási intézményrendszerére, illetve an-
nak hatásköreire is döntő hatást gyakorolnak. 

A hírközlés és a média piaci, gazdasági viszonyaiban, valamint a digitális mű-
szaki fejlődés alapján a hírközlési és a médiaszolgáltatások, illetve hálózatok között 
is szinte teljeskörűen megvalósult a konvergencia, amelynek hatása – világszinten 
– elérte a szabályozás, a közigazgatási intézmény- és hatásköri rendszer szintjét is. 
A szabályozás, a közigazgatás ugyanis a közérdek szempontjából mindig követi a 
társadalmi és gazdasági viszonyokat, mindez különösen így van az óriási ütemű fej-
lődést mutató hírközlés és média területén. A konvergencia azonban már olyan ha-
tározott fejlődést mutat, olyannyira szembetűnő és meghatározó jellemzője a média 
és a hírközlés területének, hogy szinte elengedhetetlenné vált mindezt a szabályo-
zásban is követni, illetve mindennek szabályozási konzekvenciáját is levonni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hírközlési igazgatás és a médiaigazgatás szervezeté-
nek, valamint közigazgatási tevékenységeinek összefonódása egyre gyakoribb, sőt 
világszintű tendenciának tekinthető. Alaposabb vizsgálat alapján ugyanis általáno-
san megállapítható, hogy a közigazgatási beavatkozás és a közérdekű jogérvénye-
sülés szempontjából a hírközlési igazgatás közigazgatási hatósági és nem hatósági 
hatáskörei igen szoros kapcsolatban állnak a médiaigazgatással (sokkal szorosabb 
kapcsolatban, mint a gazdasági verseny igazgatásával). E szorosabb összefüggés leg-
fontosabb szempontjai, indokai: 

a)  a digitális átállás, illetve a konvergencia kapcsán a műsorterjesztés, a média-
szolgáltatás és a hírközlési hálózatok, hírközlési szolgáltatások közötti hatá-
rok fokozatosan eltűnnek,

b)  a digitális fejlődéssel egyre jelentősebb a hírközlési hálózatokon történő mé-
diaszolgáltatási, műsorterjesztési típusú digitális jelátvitel,

c)  a rádiófrekvencia tekintetében világszerte szoros és érdemi együttműködési 
rendszer érvényesül a média- és a hírközlési hatásköröket ellátó hatóságok 
között (hacsak a két szervezet nem került már összevonásra),

d)  az elektronikus média infrastrukturális alapjára vonatkozóan a hírközlési jog 
és a médiajog egyaránt telepít közigazgatási feladat- és hatásköröket,

e)  a társadalom széles körét érintő kábeltelevízió és műholdas hírközlés útján 
terjesztett médiaszolgáltatásra mindkét igazgatási ágazat szabályozási rend-
szere kiterjed. 

Részletes elemzésre természetesen e helyütt nincs mód, de a vonatkozó elméleti 
elemzések is egységesek abban, hogy a hírközlési igazgatás sokkal távolabbi össze-
függésben áll a gazdasági verseny igazgatásával, mint a médiaigazgatással. A hír-
közlési és a versenyigazgatás keretében a közigazgatási jog ugyanúgy a piaci verseny 
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hatékony és közérdeknek megfelelő működése érdekében avatkozik be a gazdasági 
folyamatokba és az azokhoz kapcsolódó társadalmi viszonyokba, csak a közigazga-
tási jogérvényesülés, jogérvényesítés más-más módszerével, vagyis teljesen eltérő 
alapokon nyugvó közigazgatási tevékenység és közhatalmi hatásköri rend szerint. 
A  hírközlési, ún. ex ante, szektorspecifikus, szektorsemleges, aszimmetrikus ver-
senyszabályozás ugyanis épp azért alakult ki, mert a liberalizált piaci közszektorok-
ban a piaci verseny fenntartása, fejlesztése a versenyigazgatás általános szabályozása 
alapján lehetetlen. A hírközlési igazgatást ellátó hatóság és a gazdasági verseny igaz-
gatását ellátó hatóság, illetve ezek feladat- és hatásköri rendje tehát észszerűen – 
azaz a közérdekű működés szempontjából hatékonyan, továbbá közigazgatás-tudo-
mányi szempontból megalapozottan – nem vonható össze. E tekintetben Új-Zéland 
példája a legszembetűnőbb. Új-Zéland a hírközlési liberalizációt versenyjogi alapú 
állami beavatkozás, jogérvényesítés keretei között folytatta. Ebből következően az 
új-zélandi piacnyitás – a szektorspecifikus szabályozás hiányában – nem minősült 
valódi liberalizációnak, ugyanis a hírközlési piacon érvényesülő kizárólagos és kü-
lönleges jogok egyszeri lebontásán túlmenően más érdemi állami beavatkozást nem 
hajtottak végre, ezért a valódi verseny, a hírközlési piac fejlődése még csak része-
iben sem tudott kibontakozni. Új-Zéland hírközlése a hírközlési piac egészét te-
kintve igen kezdetleges, fejletlen állapotban működik a liberalizációt követően – az 
inkumbens szolgáltató a piacnyitás és a magántulajdoni viszonyok ellenére is képes 
volt fenntartani monopolhelyzetű berendezkedését. (A magánmonopólium viszont 
a távközlés valamennyi részét érintő általános zavarokat, óriási problémákat, vala-
mint fejlesztési nehézségeket eredményezett.) Mindennek legfőbb oka a hírközlé-
si ex ante típusú szektorspecifikus és szektorsemleges szabályozás hiánya, illetve a 
2001-ben elfogadott jogi szabályozás kezdetlegessége, a hírközlési piaci viszonyok 
rendezésére való alkalmatlansága (amely az alapvető jogintézmények hiányából, ki-
dolgozatlanságából ered). Új-Zéland hírközlés-szabályozási modellje tehát mintául 
szolgálhat a hírközlés területén az általános versenyjogi szabályok elégtelenségére. 
Az új-zélandi modell kifejezésre juttatta, hogy a távközlési piacon, a közösségi ér-
dekek alapján szükségszerű állami beavatkozás keretében, a versenyjog általános, 
szimmetrikus szabályozásának eszköz- és jogintézmény-rendszere, jogérvényesítési 
módszere, jogalkalmazási és felügyeleti hatásköreinek tartalma, eljárási rendje al-
kalmatlan és önmagában észszerűtlen a hírközlési verseny közérdekű működésé-
nek igazgatásában. Az általános versenyigazgatás keretében ugyanis nemhogy nem 
alakult ki a hírközlési piaci verseny, hanem el sem indult a verseny működése felé 
vezető úton. Új-Zéland hírközlésének fejlődése tehát messze elmaradt a fejlett or-
szágokétól, amely súlyos gazdasági problémákat, illetve – a távközlési ellátás színvo-
nalát tekintve – a közösségi érdekekkel ellentétes általános minőségromlást okozott. 
A  hírközlési szolgáltatások egyik legfontosabb területének, a szélessávú internet-
szolgáltatásnak máig ható óriási nehézségeit jelzi pl., hogy a legnagyobb, szinte 
monopolhelyzetű szolgáltatónak minősíthető Telecom Xtra (szélessávú) adatátvi-
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tel-szolgáltatása 2007. január végén az összes kategória alapján „elnyerte” az egyik 
legnagyobb új-zélandi fogyasztóvédelmi nonprofit társadalmi szervezet („Consu-
mers” Institute) által alapított legrosszabb szolgáltatás díját (Supreme Ass Award). 
Egyértelművé vált továbbá, hogy a szabályozatlan és a magántulajdoni alapokon 
működő monopólium a közérdek szempontjából hátrányosabb piaci szerkezetet je-
lent a közszektor és az állami tulajdonú hírközlési közszolgáltatási ellátórendszernél.

A média- és a hírközlési igazgatás közötti szoros összefüggésből, illetve számos 
esetben szinte azonos tárgykört érintő párhuzamos vagy megosztott hatásköri rend-
szerből következően tehát általános tendenciának minősíthető a média- és a hír-
közlési igazgatási feladat- és hatáskörök közigazgatási szervezeti szintű összevonása, 
amelyben a két igazgatási struktúra ellátásáért az egységesen megszervezett köz-
igazgatási szerv felel. 

A hírközlési igazgatás párhuzamos hatáskörök, illetve közigazgatási jogérvénye-
sítési és szervezeti jogi észszerűség nélküli összevonásának problémáira, igazgatási 
és piaci hátrányokat okozó következményeire vonatkozóan jellemző példa az Egye-
sült Államokban a közlekedés, szállítás, szállítmányozás hatósági tevékenységeit el-
látó Interstate Commerce Commission (Államközi Kereskedelmi Bizottság – ICC)1 
és a hírközlési igazgatás hatósági feladatok és szervezet összevonása, illetve ICC-be 
tagozása.2

A  médiára vonatkozó közigazgatási hatásköri struktúra és szervezeti rendszer 
kialakításának meghatározó tényezője, jellemzője, hogy az elektronikus médiapiac 
gazdasági viszonyai közvetlen összefüggésben állnak a műsorkészítéssel, a média-
szolgáltatás tartalmával és a műsorterjesztés szerkezetével. A  műsortartalommal 
összefüggő médiahatósági feladatok ellátásában és a szervezeti rendszer jogállásá-
ban meghatározó szereppel bír a média alkotmányos alapvető jogokkal, nemzetközi 
szabályozással kapcsolatos sajátos struktúrája is, ez különösen indokolja az auto-
nóm, alkotmányjogi elveken alapuló szervezeti függetlenséget. A médiaszolgáltatás-
ra irányuló közigazgatási funkciókat gyakorló nemzeti hatóságok ugyanis alapvető 
hatással, befolyással rendelkeznek a kulturális örökség, a kulturális értékek meg-
őrzésében, a médiaszolgáltatással szorosan összefüggő emberi jogok és demokra-
tikus intézmények védelmében, fejlesztésében is. A médiahatóság jogállása, műkö-
dése azon az alapon is sajátos, hogy a médiatartalom körébe történő közigazgatási, 
közérdekű beavatkozás jogállami keretek között minden részletében alkotmányos 
garanciákat tesz szükségessé, továbbá a beavatkozás tartalmát a szükségesség és az 
arányosság határozza meg. Ezen túlmenően a médiaigazgatás szabályozásában sa-
játos társadalmi és gazdasági viszonyok érvényesülnek, különösen: a) a vélemény-
nyilvánítás szabadsága, b) a közszolgálati médiaszektor, c) a tömegkommunikáció 

1  Paglin 1999, 34. o.; Rabin 1998, 609, 619–620. o.; Laffont 2002, 13. o.
2  Cherry 1999, 18. o.; Nagel 1994, 455. o.
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társadalmi, kulturális hatásai, politikai szerepe, meghatározó gazdasági ereje, funk-
ciói, valamint d) a médiapiac szerkezete, a gazdaság egészére gyakorolt befolyása. 

A hírközléssel ellentétben tehát a média műszaki és gazdasági háttere nem teljes 
egészében határozza meg a médiára vonatkozó jogszabályok rendjét, ugyanis a mé-
dia esetében külön kiemelt jelentőséggel bír annak tömegkommunikációs szerepe 
és társadalmi hatásmechanizmusa. Ehhez kapcsolódik még a rádiózás és a televízi-
ózás frekvenciaigénye, amely korlátos erőforrásként még napjainkban is behatárolja 
a médiaszolgáltatás, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a véleménypluralizmus ki-
teljesedését. (Napjaink digitális fejlődése azonban ez utóbbi szempontot lassanként 
túlhaladottá teszi, hiszen a „digitális átállás” jelentősen enyhíti a frekvenciaszűkös-
séget.)

2. A MÉDIAHATÓSÁG MINT SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG

Közigazgatási szervezetelméleti alapon a médiahatóságokat napjainkban általáno-
san a szabályozó hatóságok fogalmába, típusába sorolják. Ez a szervezeti termino-
lógia azonban csak részben érvényesül, illetve csak részben igaz a médiahatóságok 
jogállására vonatkozóan.

A  szabályozó hatóság önálló szervezeti kategóriájával összefüggésben ugyanis 
kiemelendő, hogy a szabályozó hatóság fogalma, szervezeti jellege, működésének 
sajátos modellje az angolszász jog- és közigazgatási rendszerekből eredeztethető. In-
nen terjedt el világszerte, különösen a liberalizált piaci alapú közszolgáltatások és 
meghatározott gazdasági igazgatási ágazatok hatósági szervezeti modelljeként.3  

A szabályozó hatóságok általános térhódításában jelentős szerepet képviselt to-
vábbá, hogy a liberalizációt átfogóan támogató és ösztönző nemzetközi szervezetek 
(Világbank, Nemzetközi Valutaalap, OECD, WTO) határozottan támogatták, sőt 
számos esetben elvárták, illetve a gazdasági, pénzügyi fejlesztési program vagy a 
támogatás feltételéül szabták a szabályozó hatóságok létrehozását, működtetését.4 

Részben tehát az „eredetre” és a sajátos nemzetközi ösztönző erőkre vezethető 
vissza, hogy a szabályozó hatóságok ugyan világszerte elterjedtek, de a legtöbb 
esetben csak az elnevezés szintjén, a szervezet típusát jelölő név egyszerű „lefor-
dításával”. 

A  szabályozó hatóságokat állami szervezeti rendszerükbe integráló országok 
többségében ugyanis a szabályozó hatóság fogalma elméleti szempontból kidol-
gozatlan, a jogalkalmazói gyakorlattól idegen és a nemzeti sajátosságokat tükröző 
szerves fejlődéssel kialakult, „hagyományos” állami intézményrendszer keretében 

3  Imre 2007, 47–55. o.
4  Bogdandy 2002, 398, 400. o.; Csikós–Nagy 2002, 64. o.; Fine 2001, 44, 52–54, 64–69. o.; Gu-

lyás 2002, 376. o.
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jogállását tekintve értelmezhetetlen szervezeti modellt, kategóriát jelent. Ezekben 
az országokban (így a modern kontinentális jogrendszerek többségében is) a sza-
bályozó hatóság egyrészt eredeti szervezeti és működési rendszere szerint általában 
beilleszthetetlen, másrészt jogállását, fogalmi elemeit, működését, függetlenségét, 
hatékony közjogi eszközeit tekintve elméleti szempontból kidolgozatlan szervezet-
típust képez. Mindebből következően a szabályozó hatóság számos államban a szó-
használaton kívül nem minősíthető önálló szervtípusnak, elhatárolható és elfoga-
dott szervezeti terminológiának. 

Az angolszász jogrendszerekben kialakított szabályozó hatóságok5 azonban a te-
vékenység, a szervezet, a működés, a függetlenség, illetve a közszolgáltatási tartalmú 
szabályozói funkciók tekintetében  is valódi sajátosságokkal rendelkeznek (pl. Egye-
sült Államok – FCC, Federal Communications Commission; Egyesült Királyság – 
Ofcom, Office of Communications). 

A felsoroltak közül egyedül a „tevékenység” minősíthető a szabályozó hatóságok 
tekintetében világszerte egységesen és általánosan érvényesülő és elhatárolást meg-
alapozó tartalmi ismérvnek. A tevékenység is csak azért, mert a piaci alapú hálóza-
tos közszolgáltatások több jellemzőjüket tekintve világszinten egységes működést és 
igazgatási beavatkozást mutatnak. 

Vagyis a liberalizált piaci közszolgáltatások széles körben elterjedt szabályozó ha-
tóságainak egyetlen világszerte általánosítható, valódi jellegzetes ismérve sajátos te-
vékenységében jelentkezik, amely az állami berendezkedésektől és a jogrendszerek-
től is nagyobbrészt függetlenül megalapozza a szabályozó hatóság más közigazgatási 
szervezettípusoktól való elhatárolását. 

A szabályozó hatóság sajátos tevékenységeinek rendszerét azonban még részele-
mét tekintve sem a jogi szabályozás, a jogalkotási hatáskör tölti ki, hanem különö-
sen a

a)  piacszabályozás, 
b)  piacfelügyelet, 
c)  jogvitarendezés, 
d)  piacvédelem, 
e)  piaci verseny közérdekű „működtetése”, fenntartása, hatékony fejlődésének 

biztosítása,6 
f)  sajátos fogyasztói jog- és érdekvédelem, 
g)  statisztikai, stratégiai, döntés-előkészítési alapú piacelemzés, 
h)  a szolgáltatási versenyben fennálló közérdek, illetve közszolgáltatási tartalom 

sajátos garantálása, 
i)  piaci szereplőkkel való hatékony együttműködés kialakítása,
j)  jogszabály-előkészítés, 

5  Molnár 2002/11.
6  Horváth M. 2004/7.
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k)  nemzetközi együttműködés, koordináció előkészítése vagy – meghatározott 
körben – ellátása, 

l)  nem hatósági típusú piaci elemző-értékelő funkciók, szolgáltatási tevékeny-
ségek. 

A szabályozó hatóság más típusú hatóságoktól való elhatárolási ismérve tehát egy-
általán nem a szervezeti függetlenségében és nem is a jogszabály-alkotási hatáskö-
rében keresendő, sőt számos esetben az elnevezésen kívül nem is tekinthető önálló 
közigazgatási szervtípusnak. Fontos azonban hangsúlyozni egyrészt, hogy a szabá-
lyozó hatóság a nemzetközi jogirodalomban általánosan elfogadott és közigazgatá-
si szervezeti modellként általánosan alkalmazott szervezettípust jelent. Másrészt a 
szabályozó hatóságok annak ellenére, hogy általában nem önálló szervezettípusként 
tagozódnak be a közigazgatás rendszerébe, sajátos tevékenységük alapján élesen 
elkülönülnek a többi közigazgatási szervtípustól. A  szabályozó hatóság ugyanis a 
meghatározott piaci, közszolgáltatási, fogyasztóvédelmi, médiaigazgatási, gazdasági 
igazgatási szegmens szinte teljes körű felügyeletét, jogalkalmazási funkcióit és az 
ezzel összefüggő szabályozását látja el.

Minthogy a médiaszolgáltatások és azok átviteli hálózati rendszere (a műsorter-
jesztés) is sajátos (piaci, ún. hálózatos) közszolgáltatási tartalommal rendelkezett és 
rendelkezik, szervezeti szempontból egyértelműen hat a médiahatóság jogállására a 
szabályozó hatóság szervtípusának elméleti rendszere. A médiának azonban a pia-
ci közszolgáltatási tartalom és a piaci versenyjellemzők mellett számos – legalább 
annyira fontos – más közérdekű, jogi szabályozásra ható eleme is van, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságába tartozó alapvető emberi jogok. Ebből követke-
zően a többi piaci közszolgáltatáshoz képest (ahol is a szabályozást döntően az adott 
szolgáltatás műszaki, gazdasági, közszolgáltatási tartalma tölti ki, illetve központi 
elem, hogy az adott gazdasági, társadalmi, közpolitikai fejlettségi szinten mely szol-
gáltatások vonatkozásában szükségszerű az állam által garantált, illetve az állami 
keretekben történő közellátási mechanizmus működtetése, pl. villamos energia, hír-
közlés, posta) a média területét, igazgatását meghatározó jogi szabályozás számos, 
csak a médiaigazgatásra jellemző szabályozási elemet, módszert tartalmaz. Mindez 
a médiaigazgatási állami feladatokat ellátó közigazgatási szervezetek jogállása, sza-
bályozása tekintetében is érvényesül. Vagyis a médiahatóság szervezetére, jogállásá-
ra vonatkozó jogi szabályozásnak csak egy – és nem is meghatározó – eleme a piaci 
közszolgáltató ágazatokban jellemző szabályozó hatósági struktúra.

Fontos különbség a szabályozó hatóság és a médiahatóság jogállása között, hogy 
önmagában a szabályozó hatóság államszervezeten belüli függetlensége nem köve-
telmény, tehát az egyáltalán nem minősül a szabályozó hatóság fogalmát, a többi 
közigazgatási szervtípustól való elhatárolását meghatározó ismérvnek.7 A  szabá-

7  Lásd részletesebben Lapsánszky 2014/3., 1–10. o.
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lyozó hatóságok esetében az elsődleges közérdekű követelmény az adott igazgatási 
ágazat piaci szereplőitől való függetlenségének megteremtése, biztosítása. A piactól 
való függetlenséghez képest tehát másodlagos jelentőségű a szabályozó hatóságok 
államszervezeten belüli elhelyezése. A  szabályozó hatóságok feladatainak jellege, 
tartalma (pl. a hírközlés területén) alapvetően nem igényli a szervezeti autonómiát 
elérő függetlenséget. A gazdasági igazgatásban jellemző szabályozó hatóságok füg-
getlenségének jelentősége ugyanis nem éri el az államhatalmi ágak, az alkotmányos 
garanciák szintjét, fontosságát, elvi alapját. Ebből következően a szabályozó hatósá-
gok szervezeti függetlenségének „legmagasabb foka” általában a minisztériumok-
tól, illetve viszonylag ritkán a kormánytól való függetlenség biztosítása. (Ezekben 
az esetekben a szabályozó hatóságot teljes egészében kivonják a miniszter vagy a 
kormány irányítása és – a legtöbb esetben – felügyeleti jogköre alól is.)

A szervezeti értelemben vett közigazgatási-alkotmányjogi autonómia szintjének 
elérését a következő okok miatt nem szükséges biztosítani a korábban (sőt számos 
esetben napjainkban is) természetes monopóliumnak minősülő piaci közszolgál-
tatási szektorok (pl. villamos energia, gáz, posta, hírközlés, vízszolgáltatás, vasúti, 
légi, vízi közlekedés, helyi tömegközlekedés stb.) szabályozó hatóságai tekintetében: 

a)  nem a gazdasági verseny egészének igazgatását, hanem egy sajátos és elhatá-
rolható szektorának igazgatását jelentik,

b)  alapvetően gazdasági és műszaki igazgatás, tehát alapesetben annak ellenére, 
hogy napjainkra a legtöbb alkotmányos alapvető jog érvényesülésének va-
lamiféle hátterét, alapinfrastruktúráját képezik, az alapvető jogok lényeges 
tartalmával közvetlen összefüggést nem mutatnak, az alapvető jogokkal kap-
csolatos szabályozást érdemben nem érintik, továbbá nem is befolyásolják az 
alapvető jogok tartalmát,

c)  az állami, kormányzati, gazdasági berendezkedés egészét, a közszektor teljes 
szerkezetét meghatározó jelentőséggel nem rendelkeznek,

d)  a gazdasági és társadalmi viszonyok valamennyi rendszerére kiható befolyás-
sal nem bírnak,

e)  nem rendelkeznek olyan tartalommal, amelyet a kormány érdekeivel szem-
ben szükséges érvényesíteni,

f)  alapesetben és jogállamban nem indokolt a kormány irányítási befolyásától, 
gazdaságpolitikai befolyásától védeni (ide nem értve a hatóság tevékenysé-
geinek, hatásköreinek gyakorlását, a tevékenység értelmében vett független-
séget).

A médiahatóság esetében viszont alapvető közérdekű alkotmányos követelmény az 
államszervezeti fékek és ellensúlyok elvi szintjét elérő alkotmányos súlyú független-
séget és garanciális kereteket biztosító jogi szabályozás. Ez utóbbi, tehát az alkot-
mányos szintű függetlenség garantálása abban az esetben szükséges pl. a hírközlési 
szabályozó hatóság esetében, ha az összevonásra kerül a médiahatósággal (azaz a 
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médiahatóság államszervezeten belüli függetlenségének követelménye ez esetben 
„visszahat” a hírközlési hatóság jogállására).

További lényeges különbség, hogy bár a szabályozó hatóság fogalmi elemének 
sem jellemzője, elhatárolási ismérve a jogalkotási hatáskör, azonban a szabályozó 
hatóságok felruházhatók jogalkotási vagy egyéb normatív aktuskibocsátási8 hatás-
körrel. Ezzel szemben a médiahatóság a médiatartalom, illetve a médiaszolgáltatá-
sok igazgatásával, hatósági hatásköreivel összefüggésben – az alapvető jogok érvé-
nyesülése, garanciális védelme alapján – jogalkotási hatáskörrel nem ruházható fel 
(e körben jogalkotó hatáskörrel csak a törvényhozó hatalom rendelkezhet).

3. A MÉDIAHATÓSÁG SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGOKRA JELLEMZŐ 
TEVÉKENYSÉGEI („SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGI TÍPUSÚ” TEVÉKENYSÉGEI)

A szabályozó hatóságok önálló közigazgatási szervezet-típus jellemzőinek elhatáro-
lási és elméleti alapját, tevékenységük rendszere képezi. Ahogyan az állami funkciók 
struktúrája alapvető hatást gyakorol a feladatot ellátó közigazgatási szervezet felépí-
tésére, megszervezésére, a média állami beavatkozást, feladatellátást igénylő viszo-
nyai is alapjaiban meghatározzák a médiahatóság szervezetét, funkcióit, működését. 
A médiahatóság közigazgatási tevékenységeinek általánosítható sajátosságai közül 
kiemelendőek az alábbiak: 

a)  Alapvető jellemző a konkrét piaci szereplők egyedi „ismerete” és a velük ki-
alakított együttműködési típusú kapcsolat.

b)  A  közhatalmi beavatkozás mellett kiemelten fontos a hatóság „szolgáltató” 
típusú feladatellátása. 

c)  A piacfelügyelettel összefüggő egyedi jogérvényesítés, különösen a szankcio-
nálás lehetőség szerinti elkerülése a jogszabályban biztosított jogérvényesítési 
módszerek alapján. A média kiemelten fontos gazdasági és társadalmi hatása, 
illetve a szolgáltatási rendszer folyamatos, megfelelő és közérdekű működése 
érdekében a hatóság a jogalkalmazási hatáskörökön kívül – lehetőség szerint 
– konzultációk, széles körű együttműködési eszközök, továbbá szolgáltató, 
operatív, szervező tevékenységek mentén is „próbálja” elkerülni, illetve biz-
tosítani a hatósági beavatkozást, valamint erősíteni a szereplők önkéntes jog-
követő magatartását. A szabályozó hatóság általában minden jogszabályban 
biztosított eszközzel a jogsértések megelőzésére és nem a közhatalmi eszkö-
zök alkalmazására törekszik. 

d)  A médiaigazgatás egyik legalapvetőbb tevékenysége a média közösségi típusú 
ellenőrzésével összefüggő sajátos piacfelügyelet (illetve az egyéb elnevezések-
kel meghatározott, de tartalmában piacfelügyeleti típusú tevékenységek). 

8  Senden 2004, 112. o.
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e)  A  médiahatóságok a sajátos piacszabályozási és -felügyeleti tevékenysége-
ken kívül is kiterjedt közhatalmi funkciókat gyakorolnak, így különösen: a 
kiskorúak védelme, a kereskedelmi kommunikáció, a pályáztatás, a hatósági 
nyilvántartások vezetése, a műsorkvóták, a véleménypluralizmus, a továbbí-
tási (must carry) kötelezettség, a kizárólagos közvetítési jogok és a kiemelt 
események tárgykörében.

4. A MÉDIAHATÓSÁGOK SAJÁTOS SZERVEZETI JELLEMZŐI,  
FÜGGETLENSÉGE

A médiahatóságok függetlenségének alapjait tekintve elhatárolható egymástól:
a)  a piaci szereplők, a médiaszolgáltatók, a műsorterjesztők tekintetében érvé-

nyesítendő, 
b)  az államszervezeten belüli,
c) a hatóság szervezetét és tevékenységét illetően biztosítandó függetlenség 

rendszere, valamint 
d)  sajátosan a hatóság anyagi alapjának – pénzügyi – függetlensége.

a) Mindenekelőtt általánosan megállapítható, hogy a médiahatóságok – mind a 
szervezet, mind a tevékenység szempontjából vett – függetlenségének elsődleges 
alapja és szempontja a piaci szereplőktől, médiaszolgáltatóktól, műsorterjesztőktől 
való függetlenségének teljes körű és garanciális biztosítása (a jogi szabályozás kere-
tében). 

b) Alkotmányjoggal és a vonatkozó alapvető jogokkal összefüggő kiemelt jelentő-
séggel rendelkezik a médiahatóság államszervezeten belüli – szervezeti értelemben 
vett – függetlenségének garantálása. E közigazgatási típusú szervezeti függetlenség 
alapvető tartalma, hogy szervezeti autonómiát elérő függetlenséget jelent, illetve 
követel meg a médiahatóságot szabályozó jogszabályi rezsim keretében. A média-
hatóság függetlenségének jelentősége ugyanis mind alkotmányjogi, mind közigaz-
gatási jogi értelemben eléri az államhatalmi ágak, az alkotmányos garanciák szintjét, 
fontosságát, elvi alapját. Ebből következően a médiahatóságok szervezeti független-
ségének elsődleges szempontja a kormánytól való teljes körű (mind a szervezetet, 
mind annak tevékenységét illető) függetlenség kialakítása, garantálása. A médiaha-
tóságot tehát a szabályozás teljes egészében kivonja a kormány, illetve a miniszterek 
irányítása és felügyeleti jogköre alól.

Mindebből következően függetlenül attól, hogy a médiahatóságok közigazgatá-
si szervnek minősülnek, nem tartoznak az államigazgatás hierarchikus szervezeti 
rendszerébe, kizárólag és közvetlenül a törvényhozásnak, a törvényhozó hatalmi ág 
szerveinek (hazánkban tehát az Országgyűlésnek) felelnek, e szerv(ek) felügyelete 
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alatt állnak. Fontos kiemelni, hogy még a törvényhozó szerv sem irányíthatja a mé-
diahatóságot, hanem csak sajátos felügyeleti hatáskört gyakorolhat felette. {Ehhez 
lásd 46/2007. (VI. 27.) AB-határozat: „[a] szervezeti megoldások alkotmányosságát 
az minősíti, hogy elvileg képesek-e biztosítani a társadalomban meglévő vélemé-
nyek teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű kifejezésre juttatását, vala-
mint a közérdeklődésre számot tartó eseményekről és tényekről való elfogulatlan 
tájékoztatást. (…) [A]z államtól való szabadság azt kívánja meg, hogy se a parla-
ment, se a Kormány ne juthasson a műsor tartalmát befolyásolni képes szervezetben 
meghatározó befolyáshoz; ahogy politikai pártok, azonos feladatra vagy ugyanazon 
érdek képviseletére létrejött csoportok befolyása sem lehet meghatározó.”} 

A médiahatóság szervezete, feladat- és hatásköre azon az alapon is sajátos, hogy 
jogállami keretek között minden részletében alkotmányos garanciákat tesz szüksé-
gessé, továbbá a beavatkozás tartalmát a nagyfokú óvatosság és az arányosság hatá-
rozza meg. 

c) A médiahatóságok függetlensége nyilvánvalóan elengedhetetlenül szükséges és 
garanciális szabályozást igényel tevékenységeinek gyakorlása tekintetében. 

Alapvetően fontos szabályozási követelmény a szabályozó hatóság tevékenysé-
geire vonatkozó államszervezeten belüli, különösen a kormánytól, a „politikától” 
való függetlenség biztosítása. A médiahatóságok ugyanis a gazdasági és társadalmi 
viszonyok szinte egészét, illetve az adott igazgatási ágazat teljes közérdekű tartal-
mát érintő sajátos tevékenységeket végeznek, amelyekben kiemelten fontos a fel-
adatellátás és a döntéshozatal függetlenségének garanciája. Az államszervezeten be-
lül országonként változóan érvényesülő szervezeti és szakmai irányítási viszonyok 
keretéből tehát általánosan szükséges kivonni a szabályozó hatóságok, különösen a 
médiahatóság tevékenységeit. 

d) A médiahatóság függetlenségének kiemelt biztosítéka a szervezet anyagi, pénz-
ügyi függetlensége. A  pénzügyi függetlenség nem az állami költségvetéstől való 
függetlenséget, hanem a hatóság garanciális védelmét jelenti anyagi alapjainak – 
egyedi gazdasági, politikai érdekek mentén történő – kiüresítésének lehetőségétől. 
A hatóság működésének pénzügyi alapjai ugyanis jelentősen befolyásolják a ható-
ság hatékony feladatellátását és önállóságát. A hatóságok finanszírozására vonatko-
zó szabályok keretében tehát pontosan kell meghatározni a hatóság feladatainak, 
hatásköreinek független és megfelelő ellátásához szükséges költségvetést, pénzügyi 
alapokat. Kiemelten fontos garanciális elv a hatóság finanszírozási rendszerét biz-
tosító állami vagy egyéb szervezetek (akár piaci szereplők) eseti döntéseitől való 
függőséget kizáró finanszírozási eljárások, módszerek szabályozása a hatóság mű-
ködésének anyagi alapjai körében. 

A  szabályozó hatóságok szervezetének („szervezeti”), illetve tevékenységének 
(„szakmai”) függetlensége körében fontos összefoglaló jelleggel meghatározni azo-
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kat az alapvető és általánosítható szabályozási követelményeket,9 amelyek biztosítják 
a hatóság valóban független működését.

1.  A feladatellátás és a függetlenség garanciáinak, kereteinek jogi szabályozás-
ban (azon belül törvényi szinten) történő rendezése. A hatóság szervezetét és 
működését meghatározó jogszabályokban világosan, egyértelműen szükséges 
rögzíteni e hatóságok jogállását, feladat- és hatásköreit, jogérvényesítési mód-
szereit, eszközeit, eljárási rendjét és azok részletes szabályait, sajátos felelős-
ségét, tagjai, alkalmazottai kinevezésére és elmozdítására, összeférhetetlensé-
gére, valamint a szervezet anyagi forrásaira, finanszírozására, költségvetésére 
vonatkozó rendelkezéseket. 

2.  Kiemelten fontos a hatóság „függetlenítése” a politikai, gazdaságpolitikai be-
folyástól, illetve a kormány irányítási hatáskörétől. (A leghatékonyabb mód-
szer a befolyás lehetőségének kizárása.) 

3.  A  hatóság független működése körében a hatóság vezetőjének/vezetőinek, 
tagjainak kinevezését átlátható, a szakmaiságot garantáló módon és részletes 
jogi szabályozással szükséges biztosítani. Szervezeti és szakmai szempontból 
is fontos garanciája lehet a hatóság függetlenségének a testületi vezetés és a 
testületi döntéshozatal. 

4.  A szabályozó hatóság függetlenségének fontos biztosítéka a hatóság vezető-
jének/testületi vezetőinek határozott idejű, illetve a választási cikluson túl-
nyúló megbízatási időtartamra történő kinevezése. A függetlenség teljes körű 
érvényesülése érdekében a hatóság vezetőinek, tagjainak elmozdítását, meg-
bízatásuk visszavonását garanciálisan szükséges szabályozni, amelyben bizto-
sítani kell a politikai alapú döntések, eszközök és a függetlenség csorbítására 
alkalmas gyakorlatok kizárását. 

5.  A hatóság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, amelynek a ható-
ság szakmai függetlensége szempontjából legfontosabb funkciója, hogy meg-
alapozza a hatóság tagjainak objektív, „külső” befolyástól mentes tevékenységét. 
Az összeférhetetlenség szabályozásában alapelvi szintű, általánosan alkalmazott 
garanciális, tartalmi elemek különösen: a hatóság tagja, vezetője nem lehet egy-
idejűleg tagja a törvényhozásnak, illetve nem lehet tagja a kormánynak, a pár-
toknak, nem láthat el politikai jellegű megbízatást, nem létesíthet jogviszonyt, 
és nem rendelkezhet érdekeltséggel, befolyással a piaci szereplők, gazdálkodó 
szervezetek vagy azokkal szorosan összefonódó szervezetek körében (mindez a 
piaci szereplőktől való függetlenség kiemelt garanciája is). 

9  Részben e témakört elemzi a CM/Rec (2000) 23. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 
által kibocsátott, a „műsorszolgáltatási szektor szabályozó hatóságainak függetlenségéről és fel-
adatairól” szóló, R (2000) 23. számú ajánlás – Recommendation REC (2000) 23 of the Committee 
of Ministers to member states on the independence and functions of regulatory authorities for 
the broadcasting sector.
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5. A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG  
JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE

A  médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) nemcsak a feladatok és hatáskörök, hanem a szer-
vezeti rendszer szintjén is követte a média és a hírközlés digitális fejlődéssel össze-
függő konvergenciáját, amely közigazgatási szervezeti szempontból a hírközlés és 
a média területén – ahogy a bevezetőben is említésre került – univerzális trendnek 
tekinthető (a hazai konvergens intézményrendszerre több nemzetközi példa említ-
hető, így hírközlési és médiaigazgatási konvergens hatóság működik pl. az Egyesült 
Királyságban, Svájcban, az Egyesült Államokban). 

A szervezeti konvergencia esetén a médiaigazgatás alapjait kijelölő véleménynyil-
vánítás szabadságával összefüggő alkotmányos elvek, alapvető jogok hatnak, illetve 
érvényesülnek a hírközlési gazdasági igazgatásra és a hírközlési igazgatás szerveze-
ti függetlenségére is. Az egységesített (hírközlési-média) szabályozó hatóság szer-
vezete tehát „egységesen” az államszervezeti fékek és ellensúlyok elvi szintjét elérő 
alkotmányos súlyú függetlenséget és garanciális kereteket tesz szükségessé. (Meg-
jegyzendő, hogy az alkotmányos függetlenségnek is lehetnek különböző szintjei; e 
tekintetben a Médiatanács függetlensége a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságé-
hoz [a továbbiakban: NMHH] képest is erőteljesebb.)

Az Mttv. tehát mind a szervezeti, mind a pénzügyi, mind pedig a piaci szereplők-
től való függetlenség tekintetében meghatározza a modern, egységes hírközlési és 
médiaszabályozó hatósághoz igazodó közérdekű és autonóm működéséhez szüksé-
ges garanciákat. 

E helyütt kiemelendő az ET Miniszteri Bizottságának a „műsorszolgáltatási szek-
tor szabályozó hatóságainak függetlenségéről és feladatairól” szóló ajánlása.10 Az 
ajánlás egyrészt deklarálja a műsorszolgáltatást felügyelő hatóságok létrehozásának 
szükségességét, másrészt részletesen elemzi a műsorszolgáltatási hatóságok mű-
ködésével, jogállásával kapcsolatos fontosabb elveket és azok tartalmát. Az ajánlás 
alapján a megfelelő hatósági feladatellátás legfőbb feltétele, különösen a) a hatóságok 
(szervezetének, vezetőinek, tagjainak, költségvetésének) függetlensége és védelme 
mindenfajta politikai és gazdasági befolyástól, b) a médiaszolgáltatási tevékenység 
szabályozására, azaz kötelező érvényű rendelkezések, valamint egyéb iránymutatá-
sok (guidelines) meghozatalára vonatkozó felhatalmazás biztosítása, c) a médiaszol-
gáltatással kapcsolatos egyedi panaszokra vonatkozó hatáskör garantálása.

10  CM/Rec (2000) 23. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által kibocsátott, a „műsor-
szolgáltatási szektor szabályozó hatóságainak függetlenségéről és feladatairól” szóló, R (2000) 23. 
számú ajánlás – Recommendation REC (2000) 23 of the Committee of Ministers to member 
states on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector.
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Az NMHH jogállását az Mttv. rendezi. Az Mttv. alapján az NMHH autonóm jo-
gállású központi közigazgatási szerv, azon belül is önálló szabályozó szerv,11 amely 
kizárólag a törvényeknek van alávetve, és kizárólag az Országgyűlés felügyelete alatt 
áll. Fontos megemlíteni, hogy a Médiatanács, illetve az NMHH a korábbi média-
igazgatási hatásköröket gyakorló Országos Rádió és Televízió Testület, illetve a hír-
közlési igazgatási hatásköröket ellátó Nemzeti Hírközlési Hatóság jogutódja.

Az Országgyűlésnek az NMHH, illetve önállóan a Médiatanács feletti törvényes-
ségi ellenőrzési hatáskörének egyik eszköze, illetve biztosítéka, hogy az NMHH, il-
letve külön a Médiatanács az előző évi tevékenységéről – minden év május 31-ig 
– köteles beszámolót előterjeszteni az Országgyűlés elé. (A beszámoló az Ország-
gyűlés közvetlen ellenőrzési hatáskörének eszköze.)

Az NMHH Elnökének beszámolójában értékeli az elektronikus hírközlési piac 
működését és fejlődését, értékeli az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és 
a felhasználók érdekei védelmének céljából hozott döntéseket, továbbá a tisztessé-
ges, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése érdekében 
tett intézkedéseket az elektronikus hírközlési ágazatban, tájékoztatást ad az elekt-
ronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak 
megfelelő magatartásának felügyeletéről, továbbá értékeli az általa az állam tulajdo-
nában álló korlátos erőforrásokkal való gazdálkodás következményeit.

Az NMHH Médiatanácsának beszámolójában értékelnie kell a szólás-, vélemény- 
és sajtószabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetét, a médiaszol-
gáltatók és műsorterjesztők tulajdoni helyzetének alakulását, a médiaszolgáltatási 
szükségletek kielégítésére szolgáló frekvenciagazdálkodás helyzetét, a médiaszolgál-
tatás gazdasági helyzetét, pénzügyi feltételeinek alakulását.

Az NMHH önálló hatáskörrel rendelkező szervei: a Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság Elnöke, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala. A hivatal szervezetében és a főigazgató 
irányítása alatt önálló hatáskörű szervezeti egységként működik továbbá a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanács (a NHIT) Irodája és a Nemzeti Filmiroda. Az 
NMHH szervezeti rendszeréhez kapcsolódik a médiaigazgatás sajátos szerve a Mé-
dia- és Hírközlési Biztos. 

Az NMHH pénzügyi, gazdasági függetlenségét részletes és garanciális szabályozás 
biztosítja az Mttv.-ben. E szabályozás lényege, hogy az NMHH a költségvetési szervek 
gazdálkodására irányadó jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik, de az 
Mttv. szerinti eltérésekkel, továbbá a feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját 
bevételéből és költségvetési hozzájárulásból fedezi. Az Mttv. garanciális jelleggel meg-
határozza az NMHH bevételeit. Az NMHH saját bevételét képezik a frekvenciadíjak, 
az azonosítók lekötéséért és használatáért, továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, 

11  Magyarország Alaptörvénye 23. cikk; a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény.
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valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a postai szolgáltatók által fizetendő 
felügyeleti díj, amelyeket az NMHH hatékony, magas szakmai színvonalú működteté-
sére kell felhasználni. Ezek a díjbevételek jelentik az NMHH gazdálkodásának alapját. 
E díjak mértékének megállapítása tárgyában az Mttv. rendeletalkotási hatáskört biz-
tosít az elnök számára. Ennek indoka egyrészt az, hogy a frekvenciák és az azonosítók 
körében az NMHH gyakorolja az állam tulajdonosi jogait, másrészt az NMHH anyagi 
alapjának körében biztosított rendeletalkotási hatáskör kiemelt garanciája az NMHH 
autonóm jogállásának, gazdasági alapjának.

Az NMHH egységes költségvetéssel rendelkezik, amelyet az Országgyűlés önálló 
törvényben fogad el. Az új költségvetés jóváhagyásáig az NMHH, illetve önállóan 
a Médiatanács a korábbi jóváhagyott költségvetése alapján működik. E szabályozás 
azt garantálja, hogy az NMHH folyamatos működése jóváhagyott költségvetés nél-
kül is biztosított legyen. 

A bírságbevétel az NMHH olyan speciális bevétele, melynek felhasználásáról a 
törvény tételesen rendelkezik (annak garantálása érdekében, hogy a bírságszank-
cionálás mögött semmiképp se legyen „bevételnövelési szándék”). Az Mttv. tehát ki-
fejezetten meghatározza, hogy a bírságbevétel az NMHH saját működtetésére nem 
használható fel. Az NMHH a bírságbevételt kizárólag a hírközlés és a média terüle-
tén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére jogosult felhasznál-
ni. A szabályozás alapja és célja tehát egyrészt az, hogy a törvény ne ösztönözze az 
NMHH által felhasználható bevételnövelés érdekében történő felesleges bírságolást, 
másrészt az, hogy a fogyasztói tudatosság fejlesztésével a bírságok felhasználása is 
előmozdítsa a felügyelt piacok fejlődését, célja továbbá, hogy hatékonyan biztosítsa 
a jogsértések megelőzését.

A Médiatanács az NMHH gazdálkodásán belül is független szerv. Ebből követke-
zően a Médiatanács költségvetését az Országgyűlés az NMHH egységes költségve-
tésének részeként, abban elkülönítve, az NMHH költségvetéséről szóló törvényben, 
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, e törvény szerint meghatáro-
zott forrásai közül a Médiatanács működési költségeinek fedezetére fordítható ösz-
szeg terhére hagyja jóvá.

6. A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSA

Az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az NMHH-n belül is ön-
álló hatáskörű, autonóm központi közigazgatási szerv. A Médiatanács jogállásában 
testületi vezetésű közigazgatási szervnek minősül, amelynek vezető testülete az 5 
tagú tanács. Az Mttv. szabályozása garantálja a Médiatanács szervezeti és szakmai 
függetlenségét, mind a politikai, gazdasági, mind a médiapiac általi befolyástól. 

A  Médiatanács a hatóságon belül mind szervezetileg, mind hatósági hatásköri 
szempontból önálló és elkülönült közigazgatási szerv. A médiaigazgatási hatósági 
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hatásköröket döntően a Médiatanács gyakorolja (néhány hivatalra telepített elsőfo-
kú médiaigazgatási hatáskört leszámítva, de ezek tekintetében is a szakmai felügye-
letet a Médiatanács látja el). A Médiatanács kizárólag az Országgyűlés ellenőrzése 
alatt áll. 

Fontos kiemelni, hogy az NMHH, és nem a Médiatanács minősül az Alaptörvény 
rendszerében önálló szabályozó közigazgatási szervnek. A  Médiatanács ugyanis 
jogalkotó hatáskörrel nem rendelkezik.

A  Médiatanács valamennyi médiatartalom-szolgáltató felett hatósági felügye-
letet lát el. A médiaszolgáltatások felett már a korábbi médiahatóság, az ORTT is 
ellátta e tevékenységet, a sajtótermékek jogsértéseivel kapcsolatosan azonban ko-
rábban hatóság – a médiaszabályozás alapján – nem járhatott el. A 165/2011. (XII. 
20.) AB-határozat megállapítása szerint az új médiaszabályozás által lehetővé vált 
a hatósági kontroll, amely valamennyi médiatartalom-szolgáltatót érinti, ennek le-
hetősége pedig – hatékony és érdemi bírói kontroll mellett – nem tekinthető alkot-
mányellenesnek.

A  média szabályozását meghatározó alapvető, emberi jogokból eredő követel-
ményrendszer egyértelműen megjelenik (meg kell jelennie) a Médiatanács szerve-
zetére, jogállására, működésére vonatkozó szabályozásban. E garanciális szabályok 
egyrészt igazodnak az autonóm jogállást „igénylő” közigazgatási szervezetek auto-
nómiáját, függetlenségét biztosító általános elvi követelményekhez, elvekhez, más-
részt kiegészülnek a média, a médiaigazgatás sajátosságaiból eredő szabályokkal, 
jogpolitikai elvekkel. Így a szabályozás garantálja a Médiatanács államszervezeten 
belüli, piaci szereplőktől való, a tevékenységére vonatkozó és a pénzügyi függet-
lenségét, mégpedig az államhatalmi ágak, az alkotmányjogi garanciák szintjét elérő 
függetlenség rendezésével. 

A Médiatanács tehát az államszervezeten, a közigazgatási szervezeti rendszeren, 
sőt az NMHH-n belül is önálló autonóm központi közigazgatási szervnek minősül.

A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyűlés – a jelen lévő országgyű-
lési képviselők kétharmadának szavazatával – kilenc évre választja egyidejű, listás 
szavazással. (A Médiatanács tagja és elnöke nem választható újra.) A Médiatanács 
elnökével és tagjával szemben a törvény szigorú feltételeket határoz meg. 

A Médiatanács tagjaira legfeljebb 60, de legkésőbb 30 nappal a tagok megbíza-
tása időtartamának letelte előtt, illetve a megbízatás megszűnéséről való tudomás-
szerzéstől számított 30 napon belül az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy 
tagjából álló eseti bizottság (a továbbiakban: jelölőbizottság) egyhangú szavazással 
tesz javaslatot. Ha a jelölőbizottság ezen határidőn belül nem tud négy tagjelöltet 
javasolni, második jelölési körben a szavazati mérték legalább kétharmadával java-
solhat jelöltet. Ha a jelölőbizottság a második jelölési körben sem tud nyolc napon 
belül négy jelöltet állítani, akkor a mandátuma megszűnik, és új jelölőbizottságot 
kell felállítani.



A MÉDIAFELÜGYELETI HATÓSÁG FÜGGETLENSÉGE MINT KÖZÉRDEKVÉDELMI ESZKÖZ   487

A jelölőbizottság tagjai minden szavazás során az őket jelölő országgyűlési kép-
viselőcsoport létszámának megfelelő mértékű szavazattal rendelkeznek. (A  Mé-
diatanács folyamatos működésének biztosítása érdekében a jelölési folyamat 
megkezdhető abban az esetben is, ha valamely képviselőcsoport nem jelöl tagot a 
jelölőbizottságba az országgyűlési határozatban meghatározott határidőn belül.)

Az NMHH elnökének és a Médiatanács elnökének tisztsége szorosan összefo-
nódik, egyrészt ugyanis az NMHH elnöke kinevezése tényével és időpontjában a 
Médiatanács elnökjelöltjévé válik, másrészt, ha az NMHH elnökének megbízatása 
megszűnik, akkor ezzel egyidejűleg megszűnik a Médiatanács elnökségére vonatko-
zó megbízatása is. (Ebben az esetben az NMHH új elnöke a kinevezés tényével és 
időpontjában a Médiatanács elnökjelöltjévé válik. Megválasztásáról az Országgyű-
lés jelen levő képviselőinek kétharmada dönt.)

Garanciális szabályozási elem, hogy az NMHH elnöke a Médiatanács elnökévé 
történő megválasztásáig a Médiatanács tekintetében nem rendelkezik sem ülés-ösz-
szehívási, sem ülés-vezetési jogosultsággal. Amennyiben nem választja meg az Or-
szággyűlés a Médiatanács elnökévé, úgy elveszíti NMHH elnöki tisztségét is.

Ha az NMHH elnöke megbízatásának időtartama lejár, és az új elnököt az Or-
szággyűlés nem választja meg a Médiatanács elnökévé, úgy a Médiatanács korábbi 
elnökének megbízatása „meghosszabbodik” az új elnök megválasztásáig. Amennyi-
ben az NMHH elnöki posztja betöltetlen, úgy a Médiatanács elnöke – illetve bizo-
nyos esetben annak tagja – gyakorolja a NMHH elnökének hatásköreit.

A  fentiek alapján látható, hogy az NMHH elnökének a Médiatanács elnökévé 
történő megválasztásáig a Médiatanács tekintetében nincsen lehetősége érdemi 
intézkedés megtételére. Ugyanakkor elmondható, hogy garanciálisan biztosított a 
kiszámíthatóság és az előreláthatóság érvényesülése érdekében mindkét „szerv” fo-
lyamatos működése, hiszen amennyiben akár az NMHH elnökének, akár a Média-
tanács elnökének posztja betöltetlen, a törvény meghatározza e tisztségek hatáskö-
rébe utalt feladatok ellátásával „megbízott” személyt. Az egyes tisztségek ily módon 
szabályozott kapcsolata a közérdekű alkotmányossági garanciáknak is megfelel, hi-
szen az NMHH köztársasági elnök által kinevezett elnöke az Országgyűléstől kapott 
legitimitását követően – azaz mint a Médiatanács elnöke – rendelkezik bármilyen 
jogosultsággal a médiapiac működése feletti felügyeletet ellátó testületben.

A Médiatanács elnökével és tagjaival szemben a törvény – a pártatlan döntésho-
zatal érdekében – szigorú összeférhetetlenségi szabályokat határoz meg.

A Médiatanács autonóm, független működésének kiemelt biztosítékát jelenti a 
Médiatanács tagjai megbízatásának megszűnésére vonatkozó kifejezett garanciális 
szabályozás is. E szerint a Médiatanács tagjainak megbízatása kizárólag az alábbi 
esetben szűnik meg, illetve szüntethető meg: a) a Médiatanács megbízatási idejének 
lejártával, b) lemondással, c) az összeférhetetlenség megállapításával, d) felmentés-
sel, e) kizárással, f) a tag halálával.
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Felmentéssel akkor szüntethető meg a megbízatás, ha a Médiatanács elnökét vagy 
tagját cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték. Kizárással pedig akkor 
szüntethető meg a megbízatás, ha a) a Médiatanács elnöke vagy tagja neki felróható 
okból több mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatai-
nak, b) ha a Médiatanács elnökével vagy tagjával szemben lefolytatott büntetőeljárás 
eredményeként az elnök vagy a tag bűnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy 
a Médiatanács elnöke vagy tagja tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás 
büntetést tartalmazó – jogerős ítélete állapította meg.

Az összeférhetetlenséget, a felmentést, illetve a kizárást a Médiatanács teljes ülése 
állapíthatja meg és hirdeti ki. (A Médiatanács elnöke megbízatásának megszűnését 
szintén a Médiatanács teljes ülése állapítja meg és hirdeti ki.) Ha a Médiatanács ülé-
se összeférhetetlenségről, felmentésről vagy kizárásról dönt, az érintett elnök vagy 
tag a szavazásban nem vehet részt, ilyen ügyekben a szavazásra jogosultak egyhangú 
határozata szükséges. Ha ezen kérdésekről megismételt szavazás esetén egyhangú 
döntés nem születik, a Médiatanács elnöke az Országgyűlésnek javasolja a döntés 
meghozatalát. Ebben az esetben az összeférhetetlenségről, a felmentésről vagy a ki-
zárásról a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával az Országgyűlés dönt.

A  Médiatanács tagjainak választási módját több – alkotmánysértésre hivatko-
zó – kritika érte, de az AB e vonatkozásban nem állapított meg alkotmánysértést 
az Mttv. szabályait illetően. Döntött ellenben a régi szabályozás alapján a korábbi 
testület választásának szabályairól. A Médiatanácshoz hasonlóan, az Rttv. alapján 
létrejött korábbi médiahatóság, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továb-
biakban: ORTT) tagjait is az Országgyűlés választotta meg – utóbbit a parlamenti 
pártok képviselőcsoportjainak javaslatára. Az AB vizsgálta az ORTT tagok meg-
választásának alkotmányosságát, és a 46/2007. (VI. 27.) AB-határozatban a vonat-
kozó szabályokról a következőket állapította meg: „az, hogy a Médiatörvény bizto-
sítja az ORTT műsorszolgáltatás törvényességével kapcsolatos érdemi döntésével 
szembeni bírói utat, megfelelő garanciát nyújt arra, hogy az ORTT-n keresztül a 
parlamenti pártok a műsorok tartalmára ne gyakorolhassanak meghatározó befo-
lyást. (…) A képviselőcsoportok jelölési joga önmagában valóban nem garantálja 
az ORTT függetlenségét. A frakciók jelölése azonban nem jelenti egyszersmind az 
ORTT tagnak javasolt személy automatikus megválasztását. Az a tény, hogy a parla-
menti képviselők szavaznak az ORTT tagjairól, biztosítja, hogy a személyekről való 
döntés demokratikus eljárás eredménye. A képviseleti demokrácia alapelve a szabad 
mandátum, a parlamenti képviselő jogilag nem lehet köteles meghatározott módon 
szavazni. (…) A Médiatörvény 31. § (2) bekezdése szerint az ORTT tagjai is csak a 
törvénynek vannak alárendelve, és tevékenységük körében nem utasíthatók. Az ön-
álló és befolyásmentes működést biztosítja, hogy a tagok mandátuma szabad, nem 
hívhatók vissza. A politikai és gazdasági összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok 
a függetlenség további garanciái. Az Országgyűlés által megválasztott ORTT tagok 
mandátuma elválik a törvényhozási ciklustól. (…) Ezek a törvényi rendelkezések 
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elvileg képesek biztosítani az ORTT tagok függetlenségét, és kizárják, hogy a parla-
menti pártok formálisan érvényesíthessék befolyásukat.” 

A  fentiek alapján a Médiatanács megválasztásának szabályozása eleget tehet a 
közérdek és az alkotmányosság kívánalmainak: tagjait az Országgyűlés választja, rá-
adásul nem is a kormánypártok számára mindenkor rendelkezésre álló egyszerű, 
hanem minősített többséggel. A tagok megbízatásának ideje elválik a törvényhozási 
ciklustól: kilenc évre nyerik el megbízatásukat. A testület és tagjai függetlenek: nem 
hívhatók vissza, nem utasíthatók, döntéseikkel szemben mindenkor rendelkezésre 
áll a bírósági felülvizsgálat lehetősége. 

A Médiatanács testületi szerv, így a testületi működés ügyrendi szabályait szüksé-
ges részletesen meghatározni. A testületi működés részletes szabályait a Médiatanács 
által kialakított ügyrend határozza meg, azzal, hogy a testületi működés alapvető 
szabályait az Mttv. rendezi, vagyis szabályozza a Médiatanács testületi működésének 
azon garanciális elemeit, amelyeket a jogalkotó, a jogalkotás (alkotmányos, illetve 
általános közigazgatási jogi alapokon) nem bízhat a testületi szervezet – saját maga 
által kialakított – ügyrendi szabályozására. Az Mttv. kifejezetten meghatározza te-
hát, hogy egyrészt a Médiatanács tagjainak és elnökének a szavazata egyenlő, azaz 
mindenkinek egy-egy szavazata van, másrészt a Médiatanács határozatképességé-
hez a tagok – ideértve a Médiatanács elnökét is – több mint felének jelenléte szüksé-
ges, valamint harmadrészt a Médiatanács a döntéseit a Médiatanács összes tagjának, 
ideértve a Médiatanács elnökét is, egyszerű többségével hozza (kivéve ha a Médiata-
nács ülése összeférhetetlenségről, felmentésről vagy kizárásról dönt, mert ez esetben 
– ahogy a fentiekben említésre került – a Médiatanács egyhangú határozattal dönt).

A Médiatanács ügyrendjével kapcsolatos, alkotmányos biztosítékot jelentő, a mű-
ködés átláthatóságát, általános ellenőrizhetőségét megalapozó garanciális rendelke-
zés az Mttv.-ben, hogy a Médiatanács elfogadott ügyrendjét a Magyar Közlönyben 
közzéteszi.
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HULKÓ GÁBOR

A VISEGRÁDI ORSZÁGOK MÉDIAIGAZGATÁSÁNAK 
SZERVEZETI, PÉNZÜGYI  

ÉS HATÁSKÖRI FÜGGETLENSÉGE

1. A MÉDIAHATÓSÁGOK SZERVEZETI JOGÁLLÁSÁNAK  
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A  médiahatóságok igazgatási-regulációs tevékenysége olyan kiemelt gazdasági 
ágazatot érint, amely nemcsak gazdasági szempontból releváns, hanem alapjogi 
szempontból is, mivel a véleményszabadság megvalósulásának fontos szereplője. 
A V4-es országokban megjelenő médiahatósági modell alapvetően nagyon hasonló, 
a független regulációs hatóság (ún. independent regulatory authority) elvi alapjain 
nyugszik. A fogalom az Egyesült Államokban jelenik meg, elsősorban a hálózatos 
szolgáltatások igazgatása kapcsán. Európába a szervtípus gondolatának megjelenése 
a két világháború közti gazdasági világválság idejére tehető, és elsősorban a tőke- 
és pénzügyi piacok igazgatásában – később más ágazatokban is – jelenik meg.1 Az 
ilyen típusú hatóságok létrehozására és jogállásuk megerősítésére az EU-s integráció 
is ösztönzőleg hatott, mely bizonyos közigazgatási ágazatok kormányzati és politikai 
függetlenségét kiemelten kezeli (jellemzően olyan esetekről van szó, melyekben kü-
lönleges jog-, illetve érdekvédelem valósul meg).2 

Összehasonlításában a médiatósági jogállás és más államigazgatási szervek jog-
állása (melyek esetében csupán relatív függetlenségről beszélhetünk, amelyben a 
feladatellátás és hatáskörgyakorlás kapcsán nagyfokú önállóság állapítható meg, 
és szervezetileg, személyzetileg és pénzügyileg a Kormánnyal vannak függőségi 
viszonyban) alapjaiban más, tekintettel arra, hogy a társadalmi értékek (vagy ne-
vezhetjük közérdeknek) a médiahatósággal szemben a teljes függetlenség igényét 

1  Handrlica, Jakub: Nezávislé regulační orgány (stručný nástin problematiky). www.epravo.cz/
top/clanky/ nezavisle-regulacni-organy-strucny-nastin-problematiky-27201.html

2  Ezek az ágazatok szakmai és nem politikai döntéshozatalt igényelnek az állam részéről, és 
működésükre nézve hátráltató tényező a politikai szempontok mérlegelése vagy az ilyen típusú 
beavatkozás. Egyidejűleg viszont olyan kiemelten fontos ágazatokról van szó, melyekben az álla-
mi beavatkozás elengedhetetlen. Vopálka, Vladimír: Nezávislé správní orgány. Ve službách práva. 
C. H. Beck, Praha, 2003, 92. o.
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fogalmazza meg.3 Az ilyen függetlenség természetesen nem lehet abszolút, csupán 
az áthatások legkisebb mértékre szorítása lehetséges: a médiahatóságok esetén olyan 
függetlenségről beszélhetünk, mely úgy jellemző rájuk, mint a hierarchikusan szerve-
zett, Kormány irányítása alatt álló, államigazgatási szervrendszertől különálló állam-
igazgatási szervekre,4 ám amelyek rendelkeznek azonban bizonyos függőségi viszony-
rendszerrel.

A médiahatóságok jogállásában így központi szerepet kap a különféle formákban 
megjelenő autonomitás: értelmezhető mint 1. személyi (milyen módon és milyen 
feltételekkel lehet a médiahatóság tagjait kinevezni, visszahívni, illetve ennek garan-
ciái), 2. szervezeti (vagy politikai, amely garantálja a hatóság függetlenségét a kor-
mányzattól), 3. funkcionális (szakmai szempont, amely biztosítja az ágazati igazgatás 
kizárólag szakmai szempontok alapján történő végzését) vagy 4. gazdasági (amely 
a hatóság költségvetési gazdálkodásával van összefüggésben) függetlenség. A sze-
mélyi és szervezeti függetlenségnek ezenkívül két oldalát különíthetjük el, egyfe-
lől maga a médiatanács rendelkezik egy védett jogállással (és az ehhez kapcsolódó 
szervezeti garanciákkal) a kormányzati szervekkel szemben, másrészt a szabályozott 
ágazat piaci szereplőivel szemben is függetlenséggel kell, hogy bírjon. Az önállóság 
elsődleges vonzatát így a kormányzattól való függetlenség jelenti, párhuzamosan vi-
szont meg kell jelennie a hatóság ágazati függetlenségének is. 

A vizsgált szabályozások az államigazgatásban – ezen belül a központi államigaz-
gatásban – érvényesülő függetlenség kérdéskörét különféleképp kezelik: a cseh és 
szlovák szabályozás alkotmányos garanciákat nem épít a rendszerbe, a lengyel sza-
bályozás viszont alkotmányos szinten rögzíti a médiahatóság jogállását. Első körben 
a jogállás vizsgálata kapcsán az alkotmányos rendbe foglalt garanciákat vizsgálja a 
tanulmány.

A cseh alkotmányos rend5 a média kérdésköréhez a véleménynyilvánítás szabad-
ságához való alapjog, semmint közigazgatási szervezeti szemszögből közelít. Maga 
az alkotmány nem tartalmaz kifejezett rendelkezést a sajtót és médiát érintő jo-
gokról, illetve ezekkel kapcsolatban nem rendez közigazgatási szervrendszeri kér-
déseket. Így elsősorban az állam berendezkedésével foglalkozik, és a közigazgatási 
szervrendszert érintő kérdéseket csupán nagy általánosságban rendez. Az Alapjogi 
Charta rendelkezései alapjogi kérdéseket és szabadságjogokat tárgyalnak. Ez a do-
kumentum tartalmazza a szólásszabadsághoz, a véleménynyilvánításhoz és az in-

3  Sládeček, Vladimír: Obecné správní právo, 2. vydání. ASPI, Praha, 2009, 284–286. o.
4  Hendrych, Dušan (szerk.): Správní právo, Obecná část – 7. vydání. C. H. Beck, Praha, 2009, 

131. o.
5  A cseh alkotmányos rend több, egymásra épülő alkotmánytörvényt tekint alkotmányának, 

ennek magját két törvény jelenti: egyrészt Cseh Köztársaság Alkotmánya (A Cseh Köztársaság 
Alkotmánya – Ústava České republiky, kihirdetve a 1993. évi 1. szám alatt), másrészt az Alapjogi 
Charta (a Cseh Nemzeti Tanács elnökségének határozata a Charter of Fundamental Rights and 
Basic Freedoms kihirdetéséről – Listina základních práv a svobod, 1993. évi 2 szám alatt).
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formációhoz való jog garanciális szabályait. Konkrét rendelkezés kapcsán a Charta 
17. fejezete irányadó, mely alkotmányos jelleggel biztosítja ezeket a jogokat, és egy-
ben bevezeti a cenzúra tilalmát.6 Ilyen módon a cseh médiahatóságnak alkotmányos 
meghatározottsága nincs, még oly módon sem, hogy a szervtípus nevesítve lenne: 
a cseh alkotmányos rend nem tartalmaz konkrét rendelkezést a médiahatóság jog-
állásával kapcsolatban, azaz így a törvényi szintű szabályozás az irányadó.

Az ágazatot érintő törvényi szintű jogforrások a következőek: 2001. évi 231. szá-
mú törvény a rádiózásról és televíziózásról;7 2010. évi 132. számú törvény a lekér-
hető audiovizuális szolgáltatásokról;8 1991. évi 483. számú törvény a Cseh Televízi-
óról;9 1991. évi 484. számú törvény a Cseh Rádióról;10 2005. évi 127. számú törvény 
az elektronikus kommunikációkról,11 valamint az 1999. évi 106. számú törvény a 
szabad információ-hozzáférésről (infotörvény).12 A szabályozásban így kétlépcsős 
modell működik: az alkotmányos rend egy elvi keretet határoz meg, és ezeken a ke-
reteken belül a szabályozás érdemi része törvényi szinten jelenik meg.

Dogmatikailag a cseh médiahatóság jogállása tehát alapvetően a központi állam-
igazgatási szerv jogállásának felel meg, miközben függetlenségének a szakirodalom 
hosszú ideig nem tulajdonított különösebb jelentőséget.13 Alkotmányos meghatáro-
zottság hiányában ez a jelenség nem meglepő, értelmezésbeli változás az alkotmány-
bírósági gyakorlatnak köszönhető.14 A  jelenleg hatályos szabályozás értelmében a 
médiahatóság független jogállása csak és kizárólag a cseh rádiózásról és televízió-

6  Article 17: (1) The freedom of expression and the right to information are guaranteed. (2) 
Everyone has the right to express his views in speech, in writing, in the press, in pictures, or in 
any other form, as well as freely to seek, receive, and disseminate ideas and information irrespe-
ctive of the frontiers of the state. (3) Censorship is not permitted. (4) The freedom of expression 
and the right to seek and disseminate information may be limited by law in the case of measures 
that are necessary in a democratic society for protecting the rights and freedoms of others, the 
security of the state, public security, public health, or morals. (5) State bodies and territorial 
self-governing bodies are obliged, in an appropriate manner, to provide information with respect 
to their activities. Conditions therefor and the implementation thereof shall be provided for by 
law. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190581

7  Zákon č. 231/2001 Sb o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
8  Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně něk-

terých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
9  Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi.

10  Zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu.
11  Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
12  Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
13  Sokáig a médiahatóság jogállása egyszerűen mint országos hatáskörű egyéb államigazgatási 

szerv volt jellemezve, azzal a különlegességgel, hogy nem tartozik bele az államigazgatási hierar-
chiába – ám ebből különösebb következtetéseket nem vont le, csupán tényszerűen megállapításra 
korlátozódott. Lásd például Rozehnal, Aleš: Mediální právo. 2. vydání. Aleš Čeněk, Plzeň, 2007, 
91. o.

14  A fordulópont az ÚS 52/04-1 (2010. november 30.) iratszámú alkotmánybírósági határozat-
hoz és a 2010-es novellizációhoz köthető.
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zásról szóló törvény rendelkezéseiből ered. A törvény expressis verbis ugyan egy he-
lyen sem deklarálja a médiahatóság függetlenségét, ez a szabályozás egyes rendelke-
zéseiből15 és jellemzőiből vezethető, le melyet az alkotmánybíróság és a Legfelsőbb 
Közigazgatási Bíróság gyakorlata egészít ki. A formális biztosítékok szempontjából 
tehát a cseh szabályozás nem nevezhető példaértékűnek, viszont a gyakorlatban a 
kormányzat és a törvényhozás a független jogállást elismeri és tiszteletben tartja.

A  szlovák alkotmányos szabályozás nagyban hasonlít a cseh szabályozáshoz: a 
közigazgatási szervrendszer kapcsán csupán elhanyagolható mennyiségű szabályt 
találunk, szövegezése csaknem identikus a cseh szabályozással. A  szlovák Alkot-
mány16 alapjogokat garantáló szabályrendszere szavatolja a média szabadságát és 
függetlenségét, valamint a vélemény- és szólásszabadságot. Ezeket a rendelkezéseket 
érdemi normatív tartalommal a szabályozás további szintjei töltik meg. A szabályo-
zás alapjául mindenekelőtt a Szlovák Alkotmány 26. cikke szolgál, mely értelmében: 
„a szólás szabadsága és az információhoz való jog biztosított, valamint mindenki 
szabadon véleményt nyilváníthat bármely formában. Nyomtatott sajtó kiadása nem 
engedélyköteles. A rádiózásban és televíziózásban történő vállalkozás engedély ki-
adásához köthető. A részletes szabályozást törvény tartalmazza.” Ezt az alapot fejti 
ki aztán a törvényi szabályozás, amely a következő forrásokra épít: 2008. évi 167. 
számú törvény a periodikus sajtóról (sajtótörvény);17 2000. évi 308. számú törvény 
a műsorszolgáltatásról és retranszmisszióról;18 2007. évi 220. számú törvény a digi-
tális;19 2010. évi 532. számú törvény a Szlovák Rádióról és Televízióról;20 2011. évi 
351. számú törvény az elektronikus kommunikációkról,21 valamint a 2000. évi 211. 
számú törvény a szabad információ-hozzáférésről (infotörvény).22 Ebben az esetben 
is legalább kétlépcsős szabályozásról van szó, hasonlóan az előbb említett cseh mo-
dellhez. 

15  Például van rá utalás a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény 7. § (7) bekezdés c) pont-
jában, a Tanács tagjának visszahívási indokai közt, mely értelmében a parlament alsóháza javas-
latot tehet a miniszterelnöknek a tag visszahívására, amennyiben annak tevékenysége veszélyez-
tetné a Tanács függetlenségét. Hasonló utalás van a 7. § (13) bekezdésében is.

16  Zákon č. 460/1992 Ústava Slovenskej republiky.
17  Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (tlačový zákon).
18  Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o tele-

komunikáciách.
19  Zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 

obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (zákon o digitálnom vysielaní).

20  Zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska.
21  Zákon č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách.
22  Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niek-

torých zákonov (zákon o slobode informácií).
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A szabályozás értelmében a szlovák médiahatóság jogállását a műsorszolgáltatás-
ról és retranszmisszióról szóló törvény határozza meg. A médiahatóságnak kettős 
arculata van, hatáskörgyakorlása kapcsán országos hatáskörű államigazgatási szerv 
(közjogi jelleg), míg egyéb jogviszonyaiban jogi személyként lép fel (magánjogi jel-
leg).23 A  médiahatóságnak alkotmányos meghatározottsága nincs, függetlenségé-
nek garanciái a törvényi szabályozásból közvetve vezethetőek le. A médiahatóság 
függetlensége az alapító okiratában24 szerepel. Ennek értelmében a médiahatóság 
„független kollektív szerv”.25 Az alapító okiratot a parlament fogadja el határozattal, 
amely in stricto sensu normatív jellegű garanciát nem nyújt. Ennek ellenére (vagy az 
alkotmányos és törvényi garanciális szabályok nélkül is) a médiahatóság független-
sége nem vitatott. 

A  lengyel szabályozás abból a szempontból hasonló a fent leírtakhoz, hogy itt 
is az alkotmányos keret garanciái mellett kerül sor részletszabályozásra törvényi 
szinten – ezen a hasonlóságon túl, viszont a lengyel szabályozás több szempontból 
alaposabb. A lengyel Alkotmány26 garantálja a szólás- és a sajtószabadságot, illetve 
kimondja a cenzúra tilalmát, és tiltja a sajtótermékek kiadásának bárminemű kor-
látozását (ez gyakorlatilag standardnak, kötelező minimumnak minősül a V4-ben 
egyébként). Az alkotmányos rendelkezések vizsgálata kapcsán látható, hogy a mé-
diahatóság alkotmányos szinten, kifejezetten nevesítve van – maga az alkotmány 
tartalmazza a pontos nevét27 és fekteti le jogállásának alapjait. Így a médiaszabály-
zó-hatóság szükségképpeni állami szervnek minősül. A lengyel alkotmány ez ide-
vonatkozó rendelkezései a IX. fejezetében találhatóak, mely az „Állami ellenőrzés 
és jogvédelmi szervek” címet viseli. Itt három kerül nevesítésre: a Legfelsőbb Ellen-
őrzési Kamara28 (a hazai Állami Számvevőszék megfelelője), az Állampolgári Jogok 
Biztosa29 (ombudsman), valamint a Nemzeti Rádiózási és Televíziózási Tanácsot 
(médiatanács). Ez utóbbi jogállását a 213–215. cikkek szabályozzák. Ezek értelmé-
ben a médiatanács (213.1 cikk) őrködik a szólásszabadsághoz való jog, az infor-
mációhoz való jog és a közérdek érvényesülése felett a televízióban és a rádióban.30 
Ennek érdekében a médiatanács (213.2 cikk) rendeleteket fogadhat el, és egyedi 
ügyekben ajánlásokat bocsáthat ki. Tagjait (214.1 cikk) a Sejm (alsóház), a Senat 

23  A műsorszolgáltatásról és retranszmisszióról szóló törvény 4. § (3) bekezdés.
24  http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=429
25  A Műsorszolgáltatási és Retranszmissziós Tanács Statútuma, 3. cikk (1) bekezdés. 
26  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. 

Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Forrás (angolul): http://www.sejm.gov.pl/
prawo/konst/angielski/kon1.htm

27  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council).
28  Najwyższa Izba Kontroli.
29  Rzecznik Praw Obywatelskich.
30  A médiatanácsnak jelentős befolyása van a közszolgálati média felett – tekintettel arra, hogy 

a közszolgálati adók vezetésébe közvetlenül beleszólhat. 
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(felsőház) és a köztársasági elnök nevez ki: a tanácsnak 5 tagja van, ezek közül kettőt 
a Sejm, kettőt a köztársasági elnök és egyet a Senat nevez ki. A médiatanács tagjai 
kapcsán az összeférhetetlenségi szabályok alapjait már az Alkotmány tartalmazza, 
mikor kimondja, hogy a tanács tagja (241.2 cikk) nem lehet tagja politikai pártnak, 
szakszervezetnek, illetve nem végezhet olyan közfeladatot és tevékenységet, mely 
összeegyeztethetetlen a tisztsége méltóságával. Az Alkotmány egyben meghatároz-
za (215. cikk), hogy a médiatanács eljárásainak szabályait, szervezetének és műkö-
désének részletes szabályait, valamint a tagok kinevezésének részletes szabályozását 
és elveit törvény szabályozza. A szabályozás további szintjét aztán a további törvényi 
szintű jogforrások jelentik, konkrétan: az 1992. december 29-én elfogadott törvény 
a rádiózásról és televíziózásról,31 a 2004. július 16-án elfogadott törvény a hírközlési 
jogról,32 a 2011. június 30-án elfogadott törvény a digitális televíziózásra való át-
állásról,33 a 2011. szeptember 6-án elfogadott törvény a közérdekű információkhoz 
való hozzáférésről.34

Összegezve: a lengyel médiatanács jogállása alkotmányos alapokon nyugszik, 
mely értelmében a médiahatóság jogállását a legmagasabb szinten lefektetett ga-
ranciális szabályok biztosítják. A törvényi szabályozás tekintetében nagy általános-
ságban elmondható, hogy az több garanciális szabályt és konkrét rendelkezést is 
tartalmaz a hatóság független működése kapcsán. A médiatanácsot a szabályozás az 
állami ellenőrzés és jogvédelmi szervek csoportjába sorolja, melyek kiemelt fontos-
ságú társadalmi értékeket védenek. A médiahatóság alkotmányos meghatározott-
ságához a szólásszabadsághoz és az információhoz való jogok védelmét kapcsolja a 
lengyel alkotmány.

2. A MÉDIAHATÓSÁGOK ÖSSZETÉTELE ÉS A TAGOK SZEMÉLYI 
FÜGGETLENSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A  médiahatóság függetlenségének további fő pillére annak tagjaival szemben tá-
masztott elvárások. A  tagok kinevezésének, visszahívásának és összeférhetetlen-
ségének szabályai meghatározó tényezők a hatóság függetlenségének növelésében 
(vagy épp csökkentésében). Elvi megközelítésben érvényes, hogy az összes vizsgált 
országban érvényesül a politikai és társadalmi participáció elve (a kinevezésekkor 
igyekeznek figyelembe venni a politikai és társadalmi erőviszonyokat), a szabad 
mandátum elve (azaz hogy a tagok nem utasíthatóak), valamint a határozott idejű 

31  Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. A közszolgálati rádió és televízió 
szabályozása is a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben található.

32  Ustawa o Prawu telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
33  Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z dnia 30 czerwca 2011 r.
34  Ustawa o o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
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kinevezés és a korlátozott visszahívhatóság elve (csak meghatározott okokból, egye-
di indokolás mellett, jogorvoslati lehetőség biztosításával). Ezenfelül szigorú ösz-
szeférhetetlenségi szabályok hivatottak biztosítani a tagok köz- és magánszektortól 
való függetlenségét. 

A cseh médiatanács 13 tagja hatéves megbízatási időszakra van kinevezve. A ta-
nács tagjait a miniszterelnök nevezi ki és hívja vissza a parlament alsóházának ja-
vaslatára. A miniszterelnök tevékenysége ebben az esetben csupán formális, viszont 
az Alkotmány nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha miniszterelnök az or-
szággyűlési javaslatot elutasítaná. A tanács munkáját annak elnöke vezeti, munkáját 
három elnökhelyettes segíti, mind az elnököt, mind a helyetteseket a tanács választja 
saját soraiból, két évre. A kinevezésnek nincsenek különösnek nevezhető feltételei: 
tagnak megválasztható minden 25. életévét betöltött, büntetlen előéletű, állandó 
lakhellyel rendelkező cseh állampolgár. A kinevezésnek szakmai feltételei nincse-
nek. A  tisztségben két egymást követő megbízatási időszak tölthető el legfeljebb, 
amely azonban nem azt jelenti, hogy több megbízatási időszak eltöltése ki van zárva: 
a szabályozás értelmében valaki több megbízatási időszakot is eltölthet, mint kettőt, 
ám legfeljebb két megbízatási időszakot egymást követően. Az összeférhetetlenségi 
szabályok rögzítik, hogy a tanács tagja más köztisztséget nem láthat el, nem lehet 
egyidejűleg köztársasági elnök, az országgyűlés tagja, a kormány tagja, bíró, ügyész, 
az Állami Számvevőszék munkatársa, a Cseh Nemzeti Bank tanácsának tagja, illetve 
a közszolgálati adók tanácsának tagja – az ilyen személyek kinevezésére javaslatot 
sem lehet tenni. A tagokra egyéb korlátozások is vonatkoznak: nem vállalhatnak po-
litikai pártban semmilyen tisztséget, és nem léphetnek fel politikai párt érdekében; 
tartózkodniuk kell olyan vállalkozásokban való részvételtől, melyeket a médiapiac 
engedélyesei végeznek; médiapiaci vállalkozásokban üzletrészük, szavazati joguk, 
egyéb érdekeltségük nem lehet – ez a tiltás érvényes a tagok közeli hozzátartozóira 
is, illetve az ilyen vállalkozásokban munkaviszonyuk vagy ehhez hasonló jogviszo-
nyuk sem lehet (például tanácsadói szerződések). A médiatanács tagja tudományos, 
pedagógiai, irodalmi, publicisztikai és művészeti tevékenységük kapcsán ügyelniük 
kell, hogy az ilyen tevékenység ne legyen hatással a tanács függetlenségére. Az ösz-
szeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatban tehát egyfelől megkülönböztethetünk 
olyanokat, melyek más tisztség betöltését tiltják, illetve olyanokat, melyek valami-
lyen tevékenység végzésében bizonyos mértékű korlátozást jelentenek. A tagok visz-
szahívása tételesen meghatározott esetkörökben történhet az országgyűlés alsóhá-
zának javaslatára a miniszterelnök által. Ezek az esetkörök a következőek: a tag nem 
látja el rendesen a tisztségét (ismételten jogsértő magatartást tanúsít); nem teljesíti a 
tisztség ellátásának feltételeit (például bűncselekményt követ el), illetve olyan maga-
tartást tanúsít, amely az ő vagy a tanács pártatlanságát és függetlenségét veszélyez-
teti. A visszahívást minden esetben indokolni kell, csak a felsorolt okokból kerülhet 
rá sor, és döntés ellen bírói felülvizsgálatnak van helye. A szabályozás lehetőséget 
nyújt továbbá a médiatanács egészének visszahívására is, abban az esetben, ha az 
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országgyűlés alsóháza ismételten nem fogadja el a tanács éves jelentését a jelentés 
súlyos hiányosságai miatt. 

A szlovák szabályozás értelmében a médiatanács kilenctagú, a parlament választja 
őket, hat évre. A politikai függetlenség megőrzése érdekében a tagoknak csúszta-
tott megbízatási idejük van, kétévente újraválasztják a tanács egyharmadát, tehát a 
tagság kétévente részlegesen megújul. Ez a rotációs rendszer egyébként lehetőséget 
biztosít a médiatanács folyamatos működésének biztosítására és a szakmai tapaszta-
latok folyamatos cseréjére. A tanács tagjai legfeljebb két megbízatási időszakot tölt-
hetnek tisztségükben, nincs jelentősége annak, hogy ez a két időszak egymást köve-
ti-e vagy sem, ez a korlát abszolút. A kinevezésnek nincsenek különösnek nevezhető 
vagy szakmai feltételei, tagnak választható bármely 25. életévét betöltött szlovák ál-
lampolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik Szlovákiában, és büntetlen előéletű. Az 
összeférhetetlenségi szabályok megállapítják, hogy a médiatanács tagja nem töltheti 
be egyidejűleg a következő tisztségeket: köztársasági elnök, parlamenti képviselő, 
kormány tagja, államtitkár, minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv 
vezetője, államigazgatási szerv alkalmazottja, polgármester, bíró, ügyész, illetve a 
közszolgálati médiák tanácsának tagja. Ezen a tiltáson túl a tagok egyéb tevékenysé-
ge is korlátozott, nem viselhet tisztséget politikai pártban, vagy politikai párt érdeké-
ben nem cselekedhet; nem vehet részt a médiapiac kérelmezői-vállalkozói oldalán, 
sem mint engedélyes, sem mint vezető alkalmazott, sem mint rendes alkalmazott 
(ez vonatkozik a közeli hozzátartozókra is); nem lehet üzletrésze vagy szavazati joga 
olyan társaságokban, melyek a médiapiac engedélyeseseiként jelennek meg; nem 
lehet olyan társaság vezetője, ellenőrző szervében munkát nem vállalhat, mely a 
műsorszórás technikai hátterét biztosítja; nem nyújthat a műsorszolgáltatóknak és 
engedélyeseknek tanácsadói, közvetítői vagy egyéb szakmai segítséget, tanácsadást. 
A tevékenységi korlátozásból kivétel a tudományos, oktatási, publicisztikai, irodal-
mi vagy művészeti tevékenység végzése. A megbízatás megszűnése viszonylatában 
a klasszikusnak nevezhető megszűnési okokon (megbízatási idő eltelte, lemond a 
tisztségéről, a tag halála) túl említést érdemelnek a tag visszahívásának egyéb in-
dokai. Ezek értelmében a visszahívásról a parlament dönt, amennyiben a) a tanács 
tagja nem teljesíti a kinevezési feltételeket; b) ellene jogerős bírósági döntés született 
szándékos bűncselekmény elkövetésének ügyében; c) cselekvőképességét korlátoz-
ták vagy attól megfosztották; d) tisztségét nem látja el egymást követő hat hónapon 
keresztül, illetve e) a tanács alapító okiratával ellentétesen cselekszik. 

A lengyel médiatanács öt tagot számlál, kinevezésük hat évre szól, újraválasztásuk 
nem lehetséges. A kinevezési jogkör megoszlik a Sejm (két tag) a Senat (egy tag) és 
a köztársasági elnök (két tag) közt. A megbízatási időtartam az egész médiatanácsra 
érvényes, ugyanis a kinevezés hatéves időszaka az utolsó tag kinevezésének napjával 
kezdődik, és (alapesetben) az összes tag esetében egyszerre jár le. A médiatanács el-
nököt és elnökhelyettest saját soraiból választ megbízatásának egész időtartamára. 
A szabályozás a kinevezés kapcsán szakmai feltételek teljesítését nem írja elő kötele-
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ző elemként, annyit azonban deklarál, hogy a tagokat olyan személyekből választják, 
akik kivételes szakértelemmel és tapasztalatokkal rendelkeznek a közmédia terü-
letén (ennek megítélése viszont nagyon tág értelmezési tartományban történhet). 
Érdekesség, hogy a döntéshozatalhoz szükséges szavazati arány az összes tag kéthar-
madának egyetértő szavazata, ami az öttagú tanács esetében gyakorlatilag egyhangú 
döntést jelent. Az összeférhetetlenségi szabályrendszer a cseh és szlovák szabályozás-
hoz hasonlónak nevezhető. Ennek értelmében a tanácstagok nem lehetnek politikai 
párt tagjai, illetve köztisztségviselők a következők körből: országgyűlési képviselő 
(nem lehet sem a Sejm, sem Senat tagja), köztársasági elnök, a kormány tagja, bíró, 
az Állami Számvevőszék elnöke, illetve ombudsman. Ezeken kívül a megbízatása 
időtartama alatt fel kell függesztenie tagságát a munkaadói vagy munkavállalói ér-
dekképviseleti szervekben, illetve az egyházi szervezetekben. Továbbá a tagokkal 
szemben tevékenységi korlátozásokat is szab a törvény: tanácstagnak üzletrésze, 
részesedése, szavazati joga, csendestársi szerződése, illetve bárminemű üzleti kap-
csolata vagy munkajogi jellegű viszonya a médiaszolgáltatókkal nem lehet. A  te-
vékenységi korlátozásokból kivételt képeznek a pedagógiai és akadémiai, valamint 
az alkotói tevékenység. A megbízatás megszűnése kapcsán egyrészt lehetőség van a 
tanács egészének (kollektív) visszahívása. Ez abban az esetben lehetséges, amennyi-
ben az országgyűlés alsó- és felsőháza is elutasítja a médiatanács éves jelentését, és 
ezzel a döntéssel a köztársasági elnök egyetért. Másrészt természetesnek nevezhető 
megbízatás-megszűnési ok a kinevezési idő lejárta, mely esetében a tanács egészé-
nek a mandátuma egy időpontban szűnik meg és váltja egy teljesen új összetételű 
tanács. A tagok egyéni visszahívása kapcsán érvényes, hogy tisztségéből az a szerv 
hívhatja vissza, amely kinevezte (Sejm, Senat vagy a köztársasági elnök), a rádiózás-
ról és televíziózásról szóló törvényben tételesen meghatározott indokok alapján: a) 
a tag lemond tisztségéről; b) egészségi állapota hosszú távon akadályoztatja tisztsé-
gének rendes ellátásában; c) jogerős bírósági döntéssel elítélték szándékos bűncse-
lekmény elkövetéséért; d) hamis vagy hamisított lusztrációs igazolást35 mutatott be, 
illetve e) megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényt, és a jogsértést az 
ún. Állambíróság36 állapította meg.

35  Igazolás arról, hogy 1989 előtt nem működött együtt a nemzetbiztonsági szolgálatokkal (tit-
kosrendőrséggel). Az igazolás valódiságát bíróság állapítja meg vitás esetben. 

36  A Trybunał Stanu (Tribunal of State) egy specializált igazságszolgáltatási fórum (speciális bí-
róság), amely a legmagasabb állami funkciókat betöltő (vagy a múltban betöltött) személyek ellen 
az Alkotmány vagy más jogszabály megsértése miatt indított ügyekben ítélkezik. https://e-justice.
europa.eu/content_specialised_courts-19-pl-hu.do?init=true&member=1
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3. A MÉDIAHATÓSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK  
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A médiahatóságok mint független regulációs szervek tevékenységükben egyesítik a 
független jogállást és az államigazgatási feladatellátást: szervezetileg nem alárendel-
tek az államigazgatás hierarchiájának, viszont olyan feladatot látnak el, amely túl-
mutat a kormányzati célkitűzéseken, általánosabb, hosszú távú társadalmi értékeket 
védenek. E szervek függetlensége tehát abban is megnyilvánul, hogy feladatellátásuk 
és hatáskörgyakorlásuk kapcsán nem utasíthatóak. Mindhárom ország esetében ér-
vényes, hogy a hírközlési szektor elkülönül a médiaigazgatástól, mind szervezetileg, 
mind tevékenységileg. A feladat- és hatáskörök megállapításánál az egyes európai 
országok változó gyakorlatot követnek, a vizsgált országokra jellemző, hogy a mé-
diahatóság feladat- és hatáskör-megállapítása komplex módon történik, az egész 
ágazatra kiterjedően. 

Ennek megfelelően a vizsgált médiahatóságok az elektronikus média ágazatában 
tevékenyek, konkrét hatáskörök telepítését az egyes szabályozások tételes felsoro-
lással teszik meg. Elvi megközelítésben a médiatanács hatáskörgyakorlása lehet elő-
zetes és utólagos,37 azaz tevékenysége jellegét tekintve irányulhat a hozzáférés, illet-
ve a tartalom szabályozására.38 Ezt egészíti ki aztán a szankcionálási jogkör, amely 
kapcsán elmondható, hogy alkalmazásakor az arányosság és a fokozatosság elve ér-
vényesül. Ezen belül szankcionálási eszközrendszer széles skálája alkalmazható, a 
pénzbírságtól kezdve, a műsorszolgáltatási engedély ideiglenes felfüggesztésén át, 
egészen az engedély szankcionális visszavonásáig. Bevett gyakorlat, hogy a szank-
ció kiszabását előbb a jogsértés eltávolítására irányuló felhívás előzi meg, amelyben 
konkrét anyagi jogi joghátrányt nem fogalmaznak meg, csupán lehetőséget adnak 
a műsorszolgáltatónak a jogkövető magatartás tanúsítására, vagy a jogszerű helyzet 
visszaállítására.

Általánosságban érdekes kérdéskör a médiahatóságok jogszabályalkotási felhatal-
mazottsága, amely kibővítheti az autonóm működés kereteit, ugyanakkor a vizsgált 
országok közül egyben sem bír különösebb jelentőséggel a normatív szabályozá-
si jogkör (jellemzőbben nem is ismeri a szabályozás, illetve ha telepíti ezt a fajta 
hatáskört, akkor is csupán nagyon szűk szakmai területeket illetőleg). Így érdemi 
jogszabályalkotásról nem beszélhetünk az adott országok viszonylatában. Bizonyos 
szempontból normatív erővel bírhatnak (és bírnak is gyakran), viszont a médiaha-
tóságok kiemelt jelentőségű döntései jogalkalmazási és -értelmezési kérdésekben, 
állásfoglalásai, jelentős ügyekben megállapított döntések, módszertani útmutatók 

37  Rujbrová, Klára: Orgány pro regulaci elektronických médií. In Kroupa, Jiří – Molek, Pavel – 
Moravec, Ondřej – Rujbrová, Klára – Šimáčková, Kateřina –Vyhnánek, Ladislav: Mediální právo. 
Masarykova univerzita, Brno, 2009, 138–140. o.

38  Pouperová, Olga: Regulace médií. Leges, Praha, 2010, 105–107. o.
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és egyebek. Ezek az eszközök a médiahatóság ágazatot érintő függetlenségét erősí-
tik, hisz ezek révén maga a hatóság alakíthatja ki (törvény keretei közt) a komplex 
működési rendszerét.

Az általánosság szintjén maradva további témakört jelenthet a médiahatóság és 
közszolgálati műsorszolgáltatók viszonya, azaz hogy a médiahatóság feladatellátása 
kiterjed-e a közszolgálati adókra is, és ha igen, akkor milyen mértékben: gyakorol-e 
engedélyezési jogköröket; milyen ellenőrzési jogköröket gyakorol, ezen belül milyen 
többletkötelezettségek teljesítését vizsgálja a közszolgálati médiumoknál; milyen 
szankcionális eszközrendszert alkalmazhat vagy gyakorol-e személyzeti jogköröket 
a közszolgálati műsorszolgáltatók felett? Ez utóbbi csupán a lengyel szabályozásban 
jelenik meg, ahol a közszolgálati médiumok felett a médiahatóság jelentős személy-
zeti jogköröket gyakorol39 a közszolgálati adók vezető testületeivel szemben. Egyéb 
vonatkozásokban mindhárom ország szabályozása csaknem azonos: a közszolgála-
ti műsorszolgáltatókat törvény hozza létre (tehát műsorszolgáltatási jogosultságuk 
ex lege keletkezik, a médiahatóság engedélyezése nélkül) a médiahatóságok ellen-
őrzési és szankcionálási hatáskört gyakorolnak felettük, miközben a közszolgálati 
médiumokat bizonyos többletkötelezettségek terhelik (például európai és független 
alkotások közvetítése). Ez utóbbi kapcsán szükséges említést tenni a lengyel szabá-
lyozásról, amely a médiatanács alapfeladatairól úgy ír, hogy az (Alkotmány, 213.1 
cikk) őrködik a szólásszabadsághoz való jog, az információhoz való jog és a közérdek 
érvényesülése felett a televízióban és rádióban. Ez utóbbi deklarálásán túl a lengyel 
szabályozás igyekszik tartalommal is megtölteni ezt a fordulatot – teszi ezt a köz-
szolgálati médiumok viszonylatában. A közszolgálati adókkal kapcsolatos szabályo-
zás értelmében ezeknek az adóknak (és így magának az államnak is) nem csupán a 
médiához való egyenlő hozzáférés biztosítása, hanem értékközvetítés is a feladata. 
A szabályozás értelmében a közszolgálati adók kiemelt műsorszolgáltatók, melyek 
esetében hatványozottan meg kell jelennie a vélemények pluralizmusának, a pár-
tatlanságnak és kiegyensúlyozottságnak, tekintettel a jelentős társadalomformáló 
szerepére – ez a közszolgálati adók minimuma. Továbbá az ilyen adók kötelessége 
(Lengyelországban) a közszolgálati média jó hírének és megítélésének emelése, a 
polgárok szabad véleményformálásának támogatása, a kultúra és tudomány szín-
vonalas terjesztésének szolgálata, különös tekintettel ezek lengyel vonatkozásaira, 
valamint figyelemmel lenni és tiszteletben tartani az egyetemes erkölcsi szabályo-
kon alapuló keresztény értékrendet.40 Ezt hivatott továbbá megerősíteni az ún. köz-
érdekű adók (social broadcaster) intézménye is, amelyek olyan műsorszolgáltatók, 

39  Rozehnal, Aleš: Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání – Rakousko, Francie, Ni-
zozemsko a Velká Británie. Právní rádce 2001/4. 22. o.

40  Az 1992. december 29-én elfogadott törvény a rádiózásról és televíziózásról, 21. § (2) be-
kezdés 6) pont. Forrás: Dariusz Szynder: Polský zákon o rozhlasovém a televizním vysílání v 
politicko-historickém kontextu. http://is.muni.cz/th/143713/fss_b/ 143713_Szynder_Bc_konec-
na_verze.pdf
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melyek valamilyen kiemelt társadalmi célt szolgálnak tevékenységükkel: karitatív 
tevékenységeket végeznek, műsoraik keretén belül kifejezésre kerül a nemzeti iden-
titástudat, közvetítik a keresztény értékeket és erkölcsi elveket és egyidejűleg műso-
raik közt nem szerepelnek olyan programok, melyek negatív hatást válthatnak ki a 
kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlődésére, és szolgáltatásaikért nem kérnek illeté-
keket, és nincsenek reklámbevételeik.

A  feladat- és hatáskörök konkrétabb vizsgálata kapcsán látható, hogy mindhá-
rom vizsgált ország kis eltérésekkel ugyan, de érdemben azonos hatásköröket tele-
pít médiahatóságára. A cseh szabályozás értelmében a médiatanács „központi köz-
igazgatási hivatal, mely állami feladatokat lát el a rádiózás és televíziózás területén, 
az átvett műsorszórás kapcsán (retranszmisszió) és lekérhető audiovizuális média-
szolgáltatások területén, valamint felügyeli a pluralitás megőrzését és fejlesztését a 
programkínálat és információk kapcsán a rádiózás, televíziózás és retranszmisszió 
területén”.41 A cseh médiahatóság egy nagyon szűkre szabott területen rendelkezik 
másodlagos (nem az Alkotmányból következő, hanem törvény rendelkezése alap-
ján) jogszabályalkotási felhatalmazottsággal. A  szlovák szabályozás értelmében a 
médiatanács legfőbb feladata a közérdek előmozdítása az információhoz való jog, 
a szólásszabadság, a kulturális értékekhez való jog és a művelődéshez való jog érvé-
nyesítése kapcsán, továbbá a műsorszolgáltatás, retranszmisszió és lekérhető audio-
vizuális médiaszolgáltatások vonatkozásában gyakorolni az állami regulációs jog-
köröket, figyelembe véve az információk pluralitásának szükségességét, valamint a 
jogszabályokban és engedélyekben foglaltak betartását ellenőrizni. Ilyen formában 
rendelkezik mind előzetes (engedélyezés), mind utólagos (ellenőrzések, figyelmez-
tetések, szankciók) igazgatási eszközökkel. Jogszabályalkotási jogkörrel a szlovák 
médiahatóság nem rendelkezik, de az ágazatot érintő törvény- és jogszabályalkotási 
eljárásokban aktívan részt vesz. A  lengyel szabályozás a feljebb leírt súlypontokra 
építve határozza meg a feladat- és hatásköri szabályok telepítését, a klasszikusnak 
nevezhető hatósági-igazgatási tevékenységeken túl másodlagos jogszabályalkotási 
felhatalmazottsága is van (hasonlóan a cseh szabályozáshoz nagy szűk körben). 

A  feladatellátással kapcsolatos további kérdés a médiahatóságok finanszírozá-
sának biztosítása, ezek anyagi függetlensége. A vizsgált országokra jellemző, hogy 
ezen a téren – egységesen – biztosítják a médiahatóság költségvetési függetlenségét, 
elsősorban azzal, hogy saját bevételeik lehetnek, illetve a költségvetésük felhaszná-
lásáról szabadon dönthetnek. Gyakorlati tapasztalat az, hogy a finanszírozási kér-
dések nem jelentenek problémát a médiahatóságok független működése kapcsán 
– inkább a politikai ráhatásokra tett kísérletek jellemzőbbek. 

41  A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény 4. § (2) bekezdés.
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4. ZÁRSZÓ

A vizsgált országok szabályozásában több elem is kiemelhető a hatóság független 
működésének vonatkozásában. Az általános jogállás tekintetében egyértelmű, hogy 
a lengyel szabályozás biztosítja a legmagasabb fokú alkotmányos-garanciális ke-
retrendszert, ezzel szemben például a szlovák szabályozás csupán a médiahatóság 
alapító okiratában fekteti le a hatósági függetlenség alapjait. Ennek elsősorban dog-
matikai és történeti indokai vannak, ugyanakkor látható, hogy ezekben az esetekben 
(értsd szlovák és cseh szabályozás) is megfelelő garanciaként működnek a szervi 
függetlenség biztosításához. Ennek ellenére, több szerző42 is azon az állásponton 
van, hogy az ágazat jelentősége, valamint az alapjogi érintettség is megkövetelné az 
alkotmányos nevesítést. 

Gyakorlati szempontból viszont jelentősebbek azok a kockázatok, amelyek a kine-
vezés, összeférhetetlenség és visszahívás szabályainak megfelelőtlen alkalmazásából 
adódhatnak. Az egyik ilyen jogintézmény, a médiatanács kollektív visszahívásának 
lehetősége (a cseh és a lengyel szabályozás erre ad teret, a szlovák szabályozás rotá-
ciós rendszere ezt a lehetőséget kizárja). A kollektív visszahívás intézménye mindig 
országgyűlési/parlamenti beavatkozást feltételez, ugyanakkor mindig egy lehetőség 
arra, hogy politikai egyezségek alapján, törvényes kereteken belül megakadályozzák 
a tanács tagjainak megbízatási idejüknek a kitöltését. Konkrét példaként említhető 
az ún. Rywin-affér,43 amelynek következtében egy hosszú időszakon keresztül olyan 
politikai gyakorlat alakult ki Lengyelországban, hogy az országgyűlési választásokat 
követően a médiatanács kollektív visszahívására került sor. Hasonló lehetőségnek 
ad teret a cseh szabályozás is. 

A személyi függetlenség kapcsán kockázati tényezőként értékelhető e két ország-
ban továbbá az, hogy az összeférhetetlenségi szabályokat csupán a megválasztott 
médiatanácsi tagokra kell alkalmazni – a szabályozási logika itt természetesen egy-
értelmű, ugyanakkor például a szlovák szabályozás értelmében az összeférhetetlen-
ségi szabályoknak már a jelöléskor eleget kell tennie a jelöltnek. Vitatható ugyan, 
hogy mennyire jogszerű az összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztése olyan sze-
mélyekre, akik nem (vagy még nem) tagjai a tanácsnak, ellenpéldaként viszont fel-
hozható – az előző időszakokból – egy lengyel gyakorlat. Ez esetben a médiatanács 

42  Lásd például Michal Bartoň: Ústavní zakotvení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. In 
Vít Hloušek – Vojtech Šimíček (szerk.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Ma-
sarykova univerzita, Brno, 2004, vagy Šimíček, Vojtěch: Důvody ústavního zakotvení veřejného 
ochránce práv. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti: sborník příspěvků 
přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vydání. Masarykova uni-
verzita v Brně, Brno, 2002, 21–28. o.

43  Részletesebben lásd Hulkó Gábor: A médiaszabályzó hatóságok jogállásának összehasonlító 
elemzése, különös tekintettel a cseh, szlovák és lengyel szabályozásra. In Koltay András – Török 
Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. Wolters Kluwer, Budapest, 2014.



504 TANULMÁNYOK • KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOG

tagjai nyíltan politikai hovatartozásuk alapján kerülnek kinevezésre,44 szakmai kva-
lifikációjuk másodlagos volt: több esetben is olyan helyzetre került sor, melyben 
aktív politikus lett tanácstaggá választva, aki pártbeli tisztségéről a kinevezést köve-
tően mondott le. Ez a kérdéskör azonban az aktuális politikai gyakorlat, semmint a 
szabályozási szisztéma kockázataként jellemezhető.
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KOCSIS DIÁNA – HULKÓ GÁBOR

ELJÁRÁSI ALAPELVEK ÉS KÖZÉRDEKVÉDELEM  
A MÉDIATANÁCS ELJÁRÁSAIBAN

1. BEVEZETŐ

Az eljárási szabályokban megjelenő közérdek az eljárások alapelvein keresztül re-
latíve jól tetten érhető, más közigazgatási területekhez vagy működéshez képest. 
Hasonlóan más közigazgatási szabályozási területekhez, a közérdek fogalma az el-
járásjogban sincs pontos módon megragadva – mégis jól identifikálhatóan áthatja 
ezt a területet (is). Hasonlóan, bár a „közérdek” kifejezés a mindennapokban rend-
szeresen megjelenő fogalom, azonban konkrét, egzakt módon történő normatív 
meghatározásával sehol sem találkozhatunk. Általános megragadásához közelebb 
juthatunk a „közjó” fogalmának segítségével, értelmezésével.

Szamel Katalin megfogalmazása szerint „a közjó keresése a jog történetének egyik 
központi kategóriája, amely köré az egész jogrend szerveződik”.1 A  legfőbb eszköz, 
hogy megtaláljuk a köz- és a magánérdek közötti egyensúlyt, a jogalkotók kezében 
van, hiszen a jog regulatív-integratív funkciójának köszönhetően, olyan jogrend lét-
rehozása érhető el, amellyel csökkenthetőek a társadalmi konfliktusok, összehan-
golttá válnak az emberi cselekedetek a társadalmi létezésben, valamint az életvi-
szonyok rendezésével biztosítottá válik a jogbiztonság,2 és létrejön a jogállamiság. 
Kondorosi Ferenc szerint: „A jogállam léte tehát nem merül ki abban, hogy létrehoz 
és fenntart valamilyen jogrendet, hanem jogrendjébe beépít bizonyos alapvető értéke-
ket, fundamentumokat, alapelveket is. A modern, demokratikus jogállamiság gerincét 
a liberális jogállam koncepciója által kidolgozott elvek adják, azonban a nagyobb tár-
sadalmi igazságosság elérése érdekében a szociális jogállam számos elemét is magába 
foglalja. A demokratikus jogállam megvalósulásáról tehát csak akkor beszélhetünk, ha 

1  Szamel Katalin: Közérdek és Közigazgatás. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 19–
32. o.

2  Szigeti Péter: Jogtani és államtani alapvonalak. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005, 83. o.
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annak egyes alkotóelemeit az állam jogrendszere alaptörvényi, alkotmányos szinten 
tartalmazza, s valamennyi jogszabálya alapjaként tételezi.”3 

A közjó keresését, a közérdek érvényesülését a közigazgatás mint társadalmi al-
rendszer segíti elő, hiszen a végrehajtó hatalom részeként testesíti meg az alkotmá-
nyos keretek között működő államot. Tekintettel arra, hogy a közérdek egy nyitott 
fogalom a közigazgatásnak a működése során kell tartalommal megtöltenie, amit 
az eljárási alapelvek és alkotmányos garanciák biztosíthatnak, hiszen a hatósági el-
járásokban való értékek érvényre juttatását biztosítják. 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a hatósági eljárási alapelveket, és azok 
közérdekvédelmet szolgáló céljait részletezze. A közigazgatási eljárásjog napjaink-
ban zajló változásait azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiak-
ban Ákr.) hatályba léptető rendelkezései értelmében jelen jogszabály 2018. január 1. 
napján lép hatályba, ennek értelmében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) hatályát veszti. 
Az eljárásjogi törvényekben foglalt alapelvi rendszerek összehasonlítása emiatt is 
indokolttá válik, hiszen ha megvizsgáljuk a két törvényt, akkor eléggé szembetűnő 
különbségeket figyelhetünk meg. Azonban ahhoz, hogy érthető legyen az összeha-
sonlítás, az alábbiakban ismertetésre kerülnek az eljárásjogi alapelvek, mind a Ket., 
mind az Ákr. szabályai szerint. Ezt követően pedig bemutatásra kerülnek a média-
hatósági eljárás alapelvei is.

2. ALAPELVEK A KET.-BEN4

A  magyar közigazgatási jogfejlődés vizsgálata során megállapítható, hogy a Ket.-
ben található alapelvi szabályozási rendszer nagymértékben eltér az elődeitől, és a 
jogállamiság kritériumainak megfelelően részletesen szabályozza az eljárási alap-
elveket, amelyek egy eljárás során iránymutatást adnak a közigazgatási jogviszo-
nyok alanyainak, tehát az ügyfeleknek és a hatóságoknak egyaránt. Egyebekben a 
nemzetközi joganyagok, különös tekintettel a RENEUAL5 (Research Network of 

3  Kondorosi Ferenc: Jogállamiság – Jogegyenlőség – Jogbiztonság. Az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága, valamint a 
Konrad Adenauer Stiftung „Közjó és biztonság” című szakértői konferenciáján – 2007. november 
24-én – elhangzott előadás szövege. http://epa.oszk.hu/02700/02705/00070/pdf/EPA02705_bor-
tonugyi_szemle_2007_2_001-018.pdf (2017. 01. 30.)

4  A Ket. alapelveinek bemutatásakor Patyi András: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Dia-
lóg Campus, Budapest–Pécs, 2012 munkája szolgált alapul és általános forrásként.

5  A  RENEUAL egy olyan kutatási hálózatot ölel fel az Európai Unióban, amely a tagállamok 
közigazgatási jogának lehetséges és jelentős egyszerűsítésével foglalkozik, tekintve hogy az uniós 
jog szempontjából szükséges a közösségi jog közigazgatásra vonatkozó szabályainak és elveinek 
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European Union Administration Law) által elkészített modellszabályok megisme-
rése után kijelenthető, hogy a hazánk többször is forrásként használta a nemzetkö-
zi dokumentumokat, amennyiben csak az alapelvekre térünk ki, megállapíthatjuk, 
hogy részletes és a trendeknek megfelelő.

Elsősorban az alapelvek alkotmányos jogokat jelenítenek meg, amelyeket min-
den esetben óvni és védeni kell, tehát az eljárási kódex I. fejezete fontos funkcióval 
rendelkezik jogvédelem tekintetében, mintegy megerősítéseként szolgál az Alaptör-
vényben lefektetett rendelkezések vonatkozásában.6

Másodsorban az eljárási alapelvek többségükben a közigazgatási hatóságokkal 
szemben támasztott követelményeket fektetik le, amelyeknek az eljárás minden sza-
kaszában érvényre kell jutniuk.

A törvényben való elhelyezkedésüket tekintve prioritást élveznek, hiszen a tör-
vény első fejezetében foglalnak helyet. Továbbá a Ket. további rendelkezéseitől is 
eltérőek, figyelemmel arra, hogy hosszabb mondatokban és bővebben kerülnek ki-
fejtésre az ügyfelek számára a könnyebb jogértelmezés elősegítése céljából. 

A címzettek körét nem lehet egymástól élesen elválasztani, hiszen vannak olyan 
elvek, amelyek egységesen rónak jogokat és kötelezettséget a hatóságokra és az ügy-
félre egyaránt, példának okán a hivatalbóliság elve, de a jóhiszemű eljárás például 
csak az ügyfélre nézve tartalmaz rendelkezéseket, míg a tájékoztatási kötelezettség 
a hatóságot terheli.

Dr. Petrik Ferenc megítélése szerint az alapelvekből két alapvető következtetés 
vonható le: „Mind az ügyfélnek, mind a hatóságnak az az érdeke, hogy a lehetőségek-
hez képest az ügyek minél nagyobb hányada már első fokon lezáruljon. Mivel az első 
fokú hatóság van általában földrajzi értelemben közelebb az ügyfelekhez, tanúkhoz, a 
helyszínhez stb., mind a költségtakarékosság, mind az eljárás mielőbbi lezárása érde-
kében arra kell törekedni, hogy az első fokú hatóság az érdemi döntéshozatalt kellő-
képpen megalapozó módon és mélységben tisztázza a tényállást, s a bizonyítási eljárás 
terhét még részlegesen se hárítsa át a másodfokú hatóságra.”7

végrehajtása az EU-intézmények és a tagállamok részéről. A hálózat tagjai – a legtöbben az EU 
tagállamainak elismert professzorai, bírái és más kiváló szakemberei – hozzájárultak ahhoz, hogy 
létrejöjjön egy tervezet az uniós közigazgatási jog „újrafogalmazásáról”, ennek érdekében javaslatot 
tettek egy rendelet kidolgozására, amely egy általános európai közigazgatási eljárási „törvény” lét-
rehozását célozza meg. Ennek érdekében négy munkacsoportot hoztak létre, amelyek mindegyike 
a projekt valamelyik speciális területével foglalkozik, a jogszabályalkotással, önálló döntéshozatal-
lal, közigazgatási szerződésekkel és információmenedzsmenttel, amely magában foglalja a rendelet 
struktúrájának a kidolgozását is. Mindegyik csoport élére az ELI Tanács jelölt ki koordinátorokat. 

6  Ezt támasztja alá az Alaptörvény 1. cikkének (1) bekezdése, amely kimondja, hogy „Az EM-
BER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam 
elsőrendű kötelezettsége.”

7  Petrik Ferenc: A  közigazgatási eljárás szabályai. Kommentár a gyakorlat számára. HVG-
ORAC, Budapest, 1995, 400/6. o. In Darák Péter: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel. Új 
Magyar Közigazgatás 2009/1. 73. o.
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A  Ket. indokolásában több érvvel is alátámasztották az alapelvek jogszabályba 
foglalásának szükségességét, és azok használatát az eljárás különböző szakaszaiban. 
Az indokolás szerint az alapelvek törvénybe való beépítésével általános iránymuta-
tást adtak a későbbi különös eljárási szabályok és módosítások kapcsán. Az alap-
elvek célja, hogy fejlessze az ügyfelek és a hatósági jogalkalmazók általános jogtuda-
tát, a jogérvényesítéshez kapcsolódó szervező munka eredményességét.8

Jelentőségük azért is óriási, mert vannak olyan eljárások, amelyek nem tartoznak 
teljes mértékben a Ket. hatálya alá, azonban mivel mégis ez a jogszabály az, amely ál-
talánosságban meghatározza a közigazgatási eljárás alapjait, fontos forrásként szol-
gál a jogalkalmazók számára a további eljárásokban, mint például a szabálysértési 
eljárások, felsőoktatási eljárás vagy a versenyfelügyeleti eljárás. Természetesen nem 
kizárt, hogy a speciális közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó egyéb törvé-
nyek az adott eljáráshoz további elveket és garanciákat fogalmazzanak meg az ügy-
felek védelmében.

Mivel a Ket. nem határolja el élesen az elveket a megfogalmazásuk terén, pontról 
pontra és betűről betűre kell őket megismerni, hiszen nem egy-egy elv érvényesítése 
a lényeg, hanem komplexen át kell hatniuk az egész eljárást. 

2.1. A TÖRVÉNYESSÉG ÉS JOGSZABÁLYHOZ KÖTÖTTSÉG

A törvényesség és jogszabályhoz kötöttség elve határozza meg az egész eljárást, hi-
szen nincs eljárás jogszabályi előírás nélkül, és nem valósulhat meg a jogállamiság 
a jogszabályok be nem tartásával, tehát komplexen átjárja az egész hatósági eljárás 
folyamatát. Alaptörvényünkből is levezethető, hiszen az R) cikk (2) bekezdése ki-
mondja, hogy „az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek”, tehát az 
eljárás minden résztvevőjére egyaránt kötelezettséget ró. 

A fentieken túl az alapelv magában foglalja az eljárás célhoz kötöttségének kö-
vetelményét is, hiszen a cél kettős: a jogszabály érvényesítése és annak a konkrét 
célnak a megvalósítása, amit az anyagi jogi jogszabály meghatároz.9 Ez az elv a ha-
tóságokat kötelezi a jogszabály által meghatározott eljárási rend betartására, míg az 
ügyfeleket a jóhiszemű magatartás tanúsítására sarkallja azzal, hogy ez alkotmányos 
kötelezettségnek számít.

A jogállamiságból fakadóan az államigazgatási szerveknek, vagyis közigazgatási 
hatóságoknak munkájuk során szem előtt kell tartaniuk az anyagi és eljárásjogi sza-
bályokat. Ami az alábbiak szerint valósul meg: 

8  2004. évi CXL. törvény indokolása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól I. fejezet (az 1–8. §-hoz).

9  Lőrincz Lajos: Közigazgatási eljárásjog. HVG-ORAC, Budapest, 2005, 112. o. 
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• a jogszabály alapján megállapítják az ügyfelet terhelő kötelezettségeket,
• eldöntik a hatáskörükbe utalt jogvitákat,
• hatósági ellenőrzést végeznek, és ennek nyomán, szükség esetén intézkedése-

ket tesznek, vagy eljárást kezdeményeznek,
• jogszabályt megsértőkkel szemben eljárnak, s kötelezik őket a jogszerű maga-

tartásra, illetőleg azt szankció alkalmazásával kényszerítik ki.10

2.2. A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA

A korábbi eljárásjogi törvények ezt az alapelvet eddig nem tartalmaztak. A koráb-
biakban már a régi Ptk.11-ban is megjelent ez az elv, a következőképpen hangzott: 
„Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendelteté-
sével össze nem férő célra irányul, különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, 
a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen 
előnyök szerzésére vezetne.” A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény nem definiálja magát a fogalmat, csak az 1:5. §-a mondja ki a joggal 
való visszaélés tilalmát.

Az elv arra utal, hogy a hatóságok csak a törvényben előírt jogaikkal élhetnek, 
tehát csak ha van hatáskörük, akkor járhatnak el egy adott ügyben, melynek során 
tilos a saját érdek elérésének céljából alkalmazott minden olyan intézkedés, amely 
túllépi a jogszabályban meghatározott kereteket, esetlegesen csorbítja az ügyfelek 
jogait. A törvény meghatároz bizonyos kivételeket, amely szerint az ügyfél jogát és 
jogos érdekét korlátozó döntés akkor nem ütközik jogszabályba, ha az a döntés a 
közérdeket vagy az ellenérdekű ügyfél érdekét szolgálja. 

2.3. A HATÉKONY ELJÁRÁS ELVE

A hatékony eljárás elve a jó közigazgatáshoz való jog egyik alappillére. A hatósá-
goknak az eljárás során az adott ügyet észszerű határidőn belül be kell fejeznie, és 
érdemben döntést kell hoznia. Természetesen nem az a lényege, hogy minél előbb 
és minél gyorsabban döntés szülessen, tehát nem a sorozatgyártásra kell törekedni, 
hanem úgy kell megszervezni az ügyintézőnek a döntéshozatallal kapcsolatos eljá-
rási folyamatot, hogy az egyszerűségre a törekszik a gondosság mellett. A hatékony-
ság nem mehet a minőség javára, tehát „a költségtakarékosság elve nem azt jelenti, 
hogy elhagynak olyan – döntéshozatal szempontjából fontos – eljárási cselekménye-

10  Kilényi Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó Kft., Budapest, 2005, 38. o.

11  1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
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ket, amelyek pénzbe kerülnek, hiszen ennek köszönhetően veszélybe kerülne a cél, 
amelynek érvényre juttatásáért az adott hatóságot létrehozták.12

A hatékony eljárás több komponensből áll össze, mint a gyorsaság, költségtakaré-
kosság, szakszerű feladatellátás és egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés. 
Ezek az összetevők szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ha már egy is hiányzik be-
lőlük, akkor az ügyfelek nem lesznek elégedettek az ügyeiket intéző szervekkel, 
hiszen valamely joguk sérülhet ennek köszönhetően, tehát lényegében a cél az, 
hogy a hatóságok a lehető legkevesebb energiaráfordítással a legkedvezőbb ered-
ményt érjék el.

2.4. AZ ARÁNYOSSÁG ELVE

Ennek az elvnek a gyakorlása szorosan kapcsolódik a joggal való visszaélés tilalmá-
hoz, ugyanis az eljárás során az arányosság figyelembevételével a hatóságoknak arra 
kell törekedniük, hogy csak a törvényben szabályozott esetekben lépjék túl a jog-
szabályi kereteket, természetesen ezekben az esetekben sem születhet önkényesen 
korlátozó aktus. 

Lényeges ez az elv, hiszen az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait 
nem csorbíthatják a megfelelő jogszabályi előírások nélkül. Ebben az esetben is a 
hatóságok mérlegelési kompetenciáján van a hangsúly, főleg az olyan eljárásokban, 
amelyben esetleg még nem volt precedens, avagy nincsenek cizellálva az adott eset 
lefolytatására irányt adó rendelkezések, avagy felmerülnek bizonyos joghézagok.

Kilényi Géza szerint a mérlegelési jogkör három szigorú jogi korlát teljesülésével 
végezhető:

• „A jogalkalmazó szerv csak akkor gyakorolhat mérlegelési jogot, ha erre jog-
szabály feljogosította.

• A mérlegelésnél tiszteletben kell tartania a mérlegelés jogszabályban meghatá-
rozott korlátait.

• Döntésnél a jogszabály által megszabott mérlegelési szempontokra kell tekintet-
tel lennie.”13

12  Kilényi Géza: A közigazgatási eljárás szabályai. Kommentár a gyakorlat számára. In Petrik 
Ferenc (szerk.): A közigazgatási eljárás szabályai. Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC, 
Budapest, 1995, 200–554. o.

13  Kilényi 2005, 40. o. 12. lj.
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2.5. A JÓHISZEMűEN SZERZETT ÉS GYAKOROLT JOGOK VÉDELME

A Ket. alapelvekre vonatkozó rendelkezései között az ügyfél jóhiszeműen szerzett 
és gyakorolt jogainak védelme több szakaszon keresztül is megjelenik. A hatóság 
részére kötelezettséget jelent, míg az ügyfelek számára garanciát joguk és jogos ér-
dekük védelmének érdekében. 

Ennek az elvnek főként az eljárások jogorvoslati szakaszában van jelentősége, te-
kintettel arra, hogy az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát utólagosan a 
hatóság nem korlátozhatja vagy vonhatja vissza, ugyanis a döntés jogerőre emelke-
dése után az végrehajthatóvá, adott esetben gyakorolhatóvá válik. Azonban a jog-
szabály ennél az elvnél is meghatározott egy bizonyos kivételes esetet, amely szerint, 
ha az adott döntés súlyos jogszabálysértés eredményeként született meg, akkor az 
aktus érvénytelenné válik, tehát megszűnik az adott jog gyakorlására való jogosult-
sága az ügyfélnek. 

2.6. A PÁRTATLAN ÜGYINTÉZÉS ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVE

A pártatlan ügyintézéshez és egyenlő bánásmódot biztosító elvet bővebben a BH 
1998. 367. fejti ki, amely kimondja, hogy „Az ügyfélegyenlőség elvét sérti, ha a ható-
ság több ügyfél esetén – azonos jogszabály és tényállás mellett – más-más döntést hoz”.

A Ket. által szabályozott eljárások során fontos – ha nem is a legfontosabb – a 
diszkrimináció tilalma, nemcsak az ügyfelekkel szemben, de hasonló ügyek és tény-
állások mellett hozott döntések vonatkozásában is, hiszen nem lehet az eljárások 
során az ügyfelek között különbséget tenni, még akkor sem, ha szinte megegyeznek 
a tényállási elemek, tehát kizárt, hogy a hatóság bármely ügyben részlehajló legyen, 
és egy másik ügyfél számára azonos esetben kedvezőbb döntést hozzon.

Tekintettel a Legfelsőbb Bíróság által hozott, az élet elvesztéséért járó kárpótlás 
megállapításáról és az ügyfélegyenlőség alapelvének érvényesüléséről szóló 1/2002. 
KJE-határozatra, amely kimondja – korábban az Áe.-ben megfogalmazott alapelv 
alapján –, hogy „Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 
törvény 2. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott ügyfélegyenlőség alapelvének ér-
vényesülése nem járhat azzal a következménnyel, hogy a jogalkalmazó korábbi té-
ves jogértelmezésen alapuló gyakorlatát ne változtathassa meg. Az ügyfélegyenlőség 
elvét sérti, ha a hatóság több ügyfél esetén – azonos jogszabályi és tényállás mellett 
– más-más döntést hoz. Az Áe. 2. § (5) bekezdése alapján az államigazgatási eljárás-
ban mind a magyar, mind a külföldi ügyfelek a törvény előtt teljes egyenlőséget élvez-
nek és ügyeiket minden megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni.” Mivel az 
elv azonos, a Ket. hatálya és más közigazgatási eljárásokra is egyaránt kivetíthető. 
A jogegységi határozat szerint tehát, a hatóságoknak nincs jogosultsága arra, sőt ki-
mondottan tiltott, bármilyen különbségtétel vagy diszkriminatív magatartás, hiszen 
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az ettől való eltérés csak jogellenes cselekménnyel lehetséges. Az egyenlő bánásmód 
elve továbbá a Magyarország Alaptörvényének XXV. cikkében is kinyilatkoztatásra 
került.

2.7. A HIVATALBÓLISÁG ELVE

Alapvetően a hatósági eljárás a Ket. alapján hivatalból indul meg, ezen elv szerint a 
hatóság hivatalból:

• eljárást indít (kivéve, ha az adott eljárás kérelemre történő megindítást fel-
tételez),

• elrendeli a végrehajtást,
• megállapítja a tényállást,
• meghatározza a bizonyítás módját,
• értékeli a bizonyítékokat,
• felülvizsgálhatja a döntését,
• kijavíthatja, kiegészítheti, módosíthatja vagy visszavonhatja a döntését.

Annak ellenére, hogy a törvény nem nevesíti a döntéshozatali kötelezettséget, a ha-
tóságok ezen kötelezettsége ebből az elvből mégis levezethető, a hivatalból és ké-
relemre induló eljárások befejezése szempontjából egyaránt. A hivatalbóliság nem 
korlátozódik kizárólag erre a felsorolásra, hiszen a törvényben több helyen is olvas-
ható olyan rendelkezés, amelyet a hatóság hivatalból köteles megtenni, példának 
okán az áttétel vagy a biztosítási intézkedés elrendelése.  

Hivatalból induló eljárás általánosságban valamely jog szűkítésére, esetleges kö-
telezettségek megállapítására irányul. Természetesen nem feledkezhetünk meg a ha-
tósági ellenőrzésekről sem, míg néhány esetben a hatósági nyilvántartással kapcso-
latosan tevékenységek is idesorolhatóak.  

2.8. A TISZTESSÉGES ELJÁRÁSHOZ VALÓ JOG 

Az Európa Tanács gondozásában megjelent – hazánkban az 1993. évi XXXI. törvény-
nyel kihirdetett – „Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló, 
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény” 6. Cikke alapján vált a magyar 
eljárásjog egyik alapelvévé a tisztességes eljáráshoz való jog.14 A Ket. ennek megfele-
lően kimondja, hogy az ügyfeleknek jogszabályban meghatározott határidőn belül 
hozott döntéshez van joga, és az eljárás során megilleti az anyanyelvhasználat joga, 
valamint a pártatlan és egyenlő bánásmód elve is kötelezi a hatóságokat a jogsza-

14  Lőrincz 2005, 117. o. 9. lj.
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bályban előírt kötelezettségeik betartására. Minden esetben, amelyben a fentiekben 
írt jogok sérülnek, a hatóságokat elmarasztalják, hiszen nem jártak el tisztességesen 
az ügyféllel szemben. 

Lőrincz Lajos a Közigazgatási eljárásjog című könyvében megemlíti, hogy ez az 
alapelv megfelel az Egyesült Államok alkotmányában szereplő méltányos eljárás el-
vének, ami ott a közigazgatási eljárásjogi törvényeknek is az általános alapelve.

Hazánkban az Alkotmánybíróság által több ízben is megfogalmazásra került a 
tisztességes eljáráshoz való jog, mint a 14/2004. (V. 7.) AB-határozatban, amely sze-
rint „a tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mér-
legelhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés ered-
ménye”.

Továbbá „(…) a fair trial olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körül-
ményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. Ezért egyes részletek hiánya 
ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás »mél-
tánytalan« vagy »igazságtalan« avagy »nem tisztességes«” [6/1998. (III. 11.) AB-ha-
tározat].15

A tisztességes eljáráshoz való jog „védelmet” biztosít az ügyfelek számára, akik-
nek ügye hivatalból indult meg, tekintettel arra, hogy a képzeletbeli hierarchiában a 
hatóság felettük áll, vagyis nem kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe. Meglátásom 
szerint ez az elv komplexen összefogja az eljárást, és erősíti a különböző alapelvek 
érvényesítését, hiszen minden egyes lépésnél ügyelni kell rá.

2.9. A JÓHISZEMű ELJÁRÁS KÖTELEZETTSÉGE

Lövétei István, a Lőrincz Lajos által szerkesztett Közigazgatási eljárásjog című mű-
ben a jóhiszeműségnek két csoportját az alábbiak szerint különböztetheti meg: 

1) Szubjektív értelmezés: a jogalany cselekedeteit a tudatának és az őt befolyásoló 
körülményekhez igazodva hajtja végre. Meggyőződése szerint, a jogi előírá-
soknak megfelelően cselekszik, még akkor is, ha valójában jogszabályt sért, 
tehát tévedésből jár el „nem” jóhiszeműen. Ebben az esetben mindig a ható-
ságok méltányossági kompetenciája a mérvadó.

2) Objektív értelmezés: ennél az értelmezésnél a konkrét tényeket kell figyelembe 
venni, tehát ha a jogalany a jogszabályi előírások betartásával járt el, illetve 
cselekedett, akkor nem akadályozta a hatóságok munkáját, és a Ket. által elő-
írt alapelvnek megfelelően járt el.16

15  Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tarta-
lomszolgáltató Kft., Budapest, 2010, 25. o.

16  Lőrincz 2005, 118–119. o.
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Az eljárásjogi kódex szerint az ügyfél kötelezettsége a jóhiszemű magatartás tanúsí-
tása, amelyet a hatóságnak az ellenkező bizonyításáig, amely az ő terhe, vélelmezni 
kell. A hatóságok tisztességes eljárási kötelezettségének ellenpárja. 

Ahogy a hatóságok tisztességtelen eljárásuk miatt elmarasztalhatóak, úgy az ügy-
felek is és az eljárás egyéb résztvevői is a törvényben meghatározott esetekben rossz-
hiszemű magatartásuk tanúsítása esetén eljárási bírsággal sújthatóak. A  Ket.-ben 
korábban a 6. § (3) bekezdése szerint: „A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bír-
sággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét 
fel kell hívni”17, sajnálatos módon ez a passzus 2011. január 1. napjáig volt hatályban, 
mivel a 2010. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezte. Véleményem szerint lé-
nyeges eleme volt ennek a rendelkezésnek a törvényben, hiszen már alapelvi szinten 
felhívta a figyelmet, hogy a jogkövető magatartás mellőzése esetén milyen szankció 
léphet életbe. 

2.10. A KÁRFELELŐSSÉG ELVE

A Ket. kimondja, hogy amennyiben a hatóság jogszabálysértés következtében kárt 
okoz, azt a polgári jog szabályai szerint köteles megtéríteni az ügyfélnek. Jelenleg 
Magyarország Alaptörvénye alkotmányos alapelvként hirdette ki, ugyanis a XXIV. 
cikk (2) bekezdése kimondja: „Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak 
szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár meg-
térítésére.”

Azokban az esetekben, amelyekben a hatóság jogellenes magatartása megállapí-
tást nyer, vagyis bebizonyosodik, hogy emiatt keletkezett az ügyfélnek kára, akkor 
a felmerülő kárigényét polgári peres úton érvényesítheti. A peres út megelőzése ér-
dekében lehetősége van a hatóságoknak a peren kívüli megegyezésre is, csak akkor 
természetesen, ha a benyújtott igény észszerű keretek közé tehető, és nem lépi túl az 
okozott kár mértékét. 

2.11. A KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁG ELVE

Költségtakarékosság keretében arra kell törekednie a hatóságoknak, hogy a megha-
tározott időn belül érdemben döntést hozzanak a lehető legtakarékosabb módon, 
így a lehető leggyorsabban lezárható lesz az ügy. Természetesen ez nem mehet az 
eljárás minőségének rovására, hiszen minden esetben meg kell felelni a jogszabá-
lyi előírásoknak ahhoz, hogy az adott döntés szakmailag és jogilag megalapozott 
legyen.

17  2010. évi CXXVI. törvény 88. §-a hatályon kívül helyezi 2011. január 1. napjától.
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Az eljáró hatóság vezetője a jól koordinált munkamegosztással rengeteg pénzt 
spórolhat meg, ha megfelelően átlátja a hatóságok működését, illetve ha elkerüli a 
felesleges bizonyítási eszközök felhasználását. Nagy jelentőséggel bír ez az alapelv, 
hiszen arra ösztönzi a közigazgatásban dolgozó egyéneket, hogy munkájukat pró-
bálják gyorsan és precízen végezni, nagy hangsúlyt fektetve a határidők és az ügyfél 
jogainak védelmére. Mindezek megvalósulására a függő hatályú döntés18 intézmé-
nyének a bevezetése is garanciaként szolgál. Abban az esetben, ha az alapelv sérül, 
a hatóságok kötelesek az eljárással kapcsolatos díjak megfizetésére, és jogorvoslati 
lehetőség hiányában a polgári jogi szabályoknak megfelelően kártérítési pert is in-
dítványozhatnak a sértett felek.

2.12. A BIZONYÍTÁS KÖTELEZETTSÉGE

A Ket. a hivatalbóliság elvénél mondja ki, hogy a hatóság hivatalból köteles megál-
lapítani, a Ket. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint „a bizonyítás módját és terjedelmét, 
ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás 
tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell ven-
nie”. 

A bizonyítási kötelezettség, a polgári és büntetőügyektől eltérően, minden esetben 
a hatóságokat terheli, amely néhány esetben nagyon bonyolult folyamat, így oda kell 
figyelni a bizonyítási eszközök megválasztására és azok értékelésére. Ezt lényegesen 
megkönnyíti az a tény, hogy a szabad bizonyítás elve illeti meg a hatóságokat, tehát a 
mód és az eszközök megválasztásánál nincs megkötve a kezük néhány eset kivételével, 
az ügyfelek bizonyítási indítványait azonban nem hagyhatják figyelmen kívül. 

A hatóságokat megillető bizonyítási szabadság a Ket. 50. § (5)–(6) bekezdésében19 
került kinyilatkoztatásra, amelynek értelmében a hatóság dönti el, hogy milyen esz-
közöket használnak fel, majd azokat a későbbiekben egyenként és összességükben 
hogyan elemezik ki, viszont itt is megjelennek a jogszabályi korlátok, hiszen törvény 
vagy kormányrendelet rendelkezhet másként.

18  A függő hatályú döntés jogintézménye a Ket. 2016. január 1. napjától hatályos módosítások-
kal került bevezetésre. A Ket. 71/A. § (2) bekezdése szerint: „A függő hatályú döntésben a hatóság 
rendelkezik arról, hogy a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő össze-
get, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni; b) a 
kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól; c) a kérelmezett jog gyakorlása az 
ügyfelet megilleti.”

19  2004. évi CXL. törvény 50. § (5) bekezdés: A hatóság szabadon választja meg az alkalma-
zandó bizonyítási eszközt. Törvény előírhatja, hogy a hatóság a határozatát kizárólag valamely 
bizonyítási eszközre alapozza, továbbá jogszabály meghatározott ügyekben kötelezővé teheti va-
lamely bizonyítási eszköz alkalmazását, illetve előírhatja valamely szerv véleményének a kiké-
rését. (6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló 
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
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2.13. A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ ÉS TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az alapelv az ügyfél tájékozódásának biztosítását és tájékoztatási kötelezettséget, va-
lamint az iratokba való betekintési jogot foglalja magában. 

Az ügyfelek és az eljárás részvevőinek tájékoztatása a hatóságok kötelezettsége, 
amelyhez az ügyfeleknek joga van. Ez a jog az iratokba való betekintéssel, az elekt-
ronikus tájékoztatással és a bizonyítékok eredményének ismertetésével valósulhat 
meg, amelyhez biztosítani kell az szükséges feltételeket.

A hatóság által adott tájékoztatásnak minden esetben egyéniesítettnek kell lenni, 
hiszen minden ügy és ügyfél egyedi.20 A külföldi ügyfelek a hivatalos eljárási nyelv 
ismeretének hiánya miatt eleve részletesebb tájékoztatásra szorulnak, hiszen nem 
ismerhetik a magyar jogszabályokat, de hasonlóképpen az alacsony iskolázottságú 
személyekhez is részletesebb és „magyarázóbb” tájékoztatásra van szüksége az el-
járás során, hogy megfelelő mértékben megismerjék jogaikat, valamint az eljárási 
cselekmények egymást követő sorát, ennek tudatában várható el tőlük a jóhiszemű 
magatartás.  

A  hatóságok kötelesek azokat az ügyfeleket is tájékoztatni, akik jogi képviselő 
nélkül járnak el az ügyüket érintő jogszabályi rendelkezések köréről, így megismer-
hetik az őket megillető jogokat és kötelezettségeket, illetve a részükről történő mu-
lasztás esetén felmerülő jogkövetkezményekről. Az ügy bonyolultságára való tekin-
tettel akár kirendelhetnek hatósági közvetítőt is, aki lényegében ezeket a funkciókat 
látja el. 

A  közigazgatási hatóságok az ügyfeleknek, képviselőiknek és az eljárás egyéb 
résztvevőinek (ha azoknak jogos érdekét érinti) kötelesek biztosítani az iratbete-
kintés jogát, mivel ezzel a jogérvényesítést segítik elő. Annak érdekében, hogy az 
ügyfelek jóhiszeműen járjanak el, és segítsenek a hatóságoknak saját ügyük elő-
remozdításában, szükség van arra, hogy az eljárás során keletkező minden iratot 
megismerhessenek. Néhány esetben ezt a jogot jogszabályi előírások vagy az ügyfél 
konkrétan erre irányuló kérelme korlátozhatja, példának okán, ha államtitok vagy 
egyéb szolgálati titok szerepel az adott ügyiraton. 

2.14. AZ ANYANYELVHASZNÁLAT JOGA

Hazánkban a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. Ez nem szab-
hat gátat a diplomáciai kapcsolatok ápolásában és nemzetközi jogsegély használa-
ta során. Ennek ellenére a Ket. kivételeket is megfogalmaz, főként az Alaptörvény 
XXIX. cikke miatt, amely biztosítja a Magyarországon élő nemzetiségek számára az 
anyanyelvhasználathoz való jogot, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasz-

20  Kilényi 2005, 48/2. o. 12. lj.
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nálatát, valamint saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz való jogot, 
tehát alkotmányos alapokon nyugszik ez a rendelkezés. 

Nagyon lényeges az anyanyelvhasználathoz való jog az eljárás során az ügyfelek 
számára, tekintettel arra, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog mint alapelv is ki-
mondja, hogy olyan eljárási feltételeket kell biztosítani az eljárás résztvevői számára, 
amely garantálja számukra jogaik és kötelezettségeik teljes körű megismerését, még 
úgy is, hogy ezzel a hatóságnak keletkezik többletköltsége is, mivel a magyar nyelv 
ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány.

3. ALAPELVEK AZ ÁKR.-BEN 

Az Ákr. koncepciójáról tett javaslatból21 kiderül, hogy a Kodifikációs Bizottság mi-
lyen szempontokat és mely nemzetközi trendeket alkalmazta zsinórmértékként az 
új eljárási kódex előkészítése során. 

Az alapelvek reformját tekintve az elsődleges cél a volt, hogy a gyors, hatékony 
eljárás alapjait megteremtsék. Ahogy a fentiekből is kiderült, a magyar közigazga-
tásban megjelent alapelvek számukat és szabályozásukat tekintve teljességgel meg-
felelnek a nemzetközi elvárásoknak, főként az uniós szabályozásban foglaltaknak, 
tehát új alapelv bevezetése nem vált indokolttá. Azonban a Ket. módosításainak kö-
szönhetően már nem képesek ellátni azt az elsődleges célt, amit szolgálniuk kell. 
Ennek okán az Ákr. megalkotásánál az volt a cél, hogy egy sokkal koncentráltabb – a 
jövőben is alkotmányos értékeket hordozó és garantáló – alapelvi rendszert hozza-
nak létre. 

Az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága CM/rec (2007) 7. számú ajánlásában 
megfogalmazott alapelveket – A jó közigazgatás kódexét – alkalmazták zsinórmér-
tékként. Az ajánlás 2–10. cikke az alábbi alapelveket deklarálja: a jogszerű eljárás 
alapelve, az egyenlő bánásmód követelménye, pártatlanság, arányosság alapelve, 
jogbiztonság, észszerű időn belüli eljárás követelménye, részvétel alapelve, a magán-
szféra tiszteletben tartásának alapelve, transzparencia elve. 

A  Kodifikációs Bizottságra nagymértékben hatást gyakorolt a RENEUAL által 
megalkotott modellszabályok, ugyanis abban is az alkotmányos értékek, a norma-
világosság és az egyszerű tömör megfogalmazás figyelhető meg. Egy szembetűnő 
különbség figyelhető meg a modellszabályok és az Ákr. alapelvi szabályozása között. 
Míg az elsőben – roppant tömören – csak felsorolás szintjén jelennek meg az elvek, 

21  Részletes jelentés az általános közigazgatási rendtartás koncepciójának előkészítéséről. 
http://www.kormany.hu/download/c/c8/50000/20150514%20Jelent%C3%A9s%20az%20%C3% 
A1ltal%C3%A1nos%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20rendtart%C3%A1s%20koncep-
ci%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l.pdf (2017. 01. 22.)
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ami az értelmezés vonatkozásában eléggé szabad teret ad a jogalkalmazók részére,22 
addig az Ákr. lényegretörően ugyan, de mégiscsak kifejti egy-egy elv tartalmának a 
lényegét. 

Az alábbiakban tekintsük át az Ákr. alapelvi rendszerét:
Elsősorban fontos kiemelni azt, hogy az Ákr. 1. §-a kimondja, hogy az eljárás 

minden egyes szakaszában – figyelemmel az Alaptörvény XXI. és XXVIII. cikké-
ben foglaltakra – érvényre kell jutnia az alapelvek által megteremtett alkotmányos 
garanciáknak. 

3.1. A JOGSZERűSÉG ELVE

A jogszerűség alapelvét szabályozó 2. §-ban több egymástól elkülöníthető alapelvvel 
is találkozhatunk, mint a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, az egyenlő bánásmód-
hoz való jog, a pártatlan ügyintézéshez való jog, valamint a hatóság részére kötele-
zettséget megállapító észszerű időn belüli döntéshez való jog. 

3.2. A HIVATALBÓLISÁG ELVE

A Ket.-ben található szabályozáshoz képest sokkal konkrétabb és taxatívabb felsoro-
lást láthatunk az Ákr. 3. §-ában, az új eljárásjogi Kódex csupán csak felsorolja, hogy 
milyen esetekben járhat el a hatóság hivatalból. 

3.3. A HATÉKONYSÁG ELVE

A hatékonyság elve az Ákr. 4. §-ában a költségtakarékos eljárás és az észszerű időn 
belüli döntéshozatalhoz való jogot foglalja magában, természetesen sérelemokozás 
mellőzése mellett. 

22  Erről a problémakörről Varga Zs. András: Gyorsértékelés az európai közigazgatási eljárá-
si modell-szabályokról. Magyar Jog LXI. 2014/10. és Boros Anita: A közigazgatási eljárásjog az 
Európai Unió jogában: Első lépések az egységes uniós közigazgatási eljárásjog felé. Új Magyar 
Közigazgatás 4:(4) 2015, 1–13. o. cikkében bővebben is olvashatunk. 
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3.4. AZ ÜGYFÉLRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

Az Ákr. 5. §-át „gyűjtőelvként” is lehetne aposztrofálni, hiszen magában hordozza 
mindazokat az elveket, jogokat és kötelezettségeket megfogalmazó normákat, ame-
lyek valamilyen hatással vannak az ügyfelekre. Különösképpen nem kerül kifejtésre 
ennek az elvnek a tartalma, emiatt is lényeges visszautalni az 1. §-ában foglaltakra, 
miszerint az alkotmányos alapjogoknak érvényesülniük kell minden egyes eljárás-
ban, minden egyes eljárási cselekmény kapcsán. Az egész eljárást át kell hatnia az 
Alaptörvényből levezethető tisztességes ügyintézéshez való jognak.

3.5. A JÓHISZEMűSÉG ELVE ÉS A BIZALMI ELV

A 6. §-ban megjelenő jóhiszeműség elve és a bizalmi elv azért is jelenik meg elkülö-
nülten az 5. §-ban foglaltaktól, mert egyaránt kötelezettséget ró az ügyfelekre és az 
eljáró hatóságokra is, hiszen az eljárás valamennyi résztvevőjére kiterjed.  

4. ALAPELVEK KET. KONTRA ÁKR.

Az Ákr. indokolásából kiderül, hogy a Ket. túlszabályozottságának az elkerülése 
volt a fő motiváció az új eljárásjogi kódex megalkotásánál. A társadalmi elvárások, 
az elektronikus ügyintézés fejlődésének gyorsasága, valamint a politikai szemlélet-
módváltás miatt a Ket. többször is módosításra került, azonban ennek köszönhetően 
a szabályozás koherenciája csökkent, és a hatálya alól kivett eljárástípusok számának 
növekedése miatt megkérdőjelezhetővé vált az általános jellege, a túlszabályozottság 
csapdájába került. Mindemellett a nemzetközi szabályozás, az Európai Unió által 
elkészített Jó közigazgatás kódexe, a Lisszaboni Szerződéssel kötelező erejűvé váló 
Alapjogi Charta, valamint a RENEUAL által megalkotott modellszabályok újabb ki-
hívás elé állították hazánk jogalkotóit. Láthatóan megugrott azon jogi dokumentu-
mok száma, amelyeket a hazai jogalkotás során figyelembe kell venni, így a hatósági 
eljárások szabályainak aktualizálására már nem volt elegendő a Ket. módosítása. 
Szükség volt egy új eljárásjogi kódexre, amely alapul véve a fentiekben felsoroltakat, 
szem előtt tartva hazánk alkotmányos normáit, és átültetve a Ket. máig is alkalmaz-
ható rendelkezéseit, tömören, egyszerűen és a köz érdekeit szolgálva deklarálja a 
hatósági eljárás lefolytatásához szükséges általános szabályokat.
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5. A MÉDIAHATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPELVEI

A  médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Mttv.) II. fejezete deklarálja a médiahatósági eljárás alapel-
veit, amelyek a következőek: a sajtó- és médiaszolgáltatások szabadsága, médiaszol-
gáltatások sokszínűsége, tájékoztatáshoz való jog, demokratikus társadalmi nyilvá-
nosság kialakulásának értéke, közszolgálati médiaszolgáltatás védelme, médiapiaci 
és a felhasználók együttműködési kötelezettsége, valamint az ön- és társszabályozó 
eljárások fontossága, és azok tiszteletben tartása. 

Az alapelvek funkciójukat tekintve két csoportba oszthatóak, egyrészt kihang-
súlyozzák a médiahatósági eljárás alkotmányos alappilléreit, a médiaszabályozás 
társadalomra gyakorolt közérdeket szolgáló értékeit, másrészt zsinórmértékként 
szolgálnak az eljárások lefolytatásához, hiszen a Ket.-ben és Ákr.-ben foglaltakhoz 
hasonlóan ezeknek az alapelvek át kell hatniuk az egész eljárást, minden egyes el-
járási cselekménynél érvényre kell jutniuk.23

A  magyar médiahatósági eljárás alapjai nem egy jogszabályból olvashatóak ki. 
A Ket. létrejötténél a jogalkotók azt a szabályozási filozófiát vették alapul, mely sze-
rint az általános eljárási kódexnek teljes primátusa van, és a tőle való eltérést szak-
igazgatási eljárások során csak a Ket. engedheti meg. A Ket. 13. § (2) bekezdés f) 
pontja szerint „az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadá-
sára irányuló tevékenység felügyeletével, a média- és hírközlési igazgatással, az elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális médiaszolgáltatások 
és a sajtótermékek piaci felügyeletével, piacszabályozásával, ellenőrzésével, valamint 
a mozgóképszakmai igazgatással kapcsolatos eljárásban” csak akkor kell alkalmazni 
az általános eljárási szabályokat, ha az ágazati törvény eltérő szabályokat nem állapít 
meg, az Ákr. ehhez hasonlóan rendelkezik. 

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása vonatkozásá-
ban az Mttv. 144. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Médiatanács és a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság Hivatala az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a Ket. szerint 
jár el. Ennek alapján a Ket. a médiahatósági eljárásban szubszidiárius jellegű. A Ket. 
hatálya alól történő kiemelést a médiaigazgatási eljárások sokszínűsége, bonyolult-
sága, sajátosságai, teljesen speciális jogérvényesítési rendszere, alkotmányjogi alap-
jai és összefüggései, valamint az európai közösségi jogból eredő sajátos eljárástípusai 
indokolták. Az Mttv. indokolása szerint a „Ket. és a törvényben szereplő általános 
eljárási szabályok jelentik a törvény egészének garanciális hatósági eljárásjogi alapját”. 

23  Koltay András – Lapsánszky András: A médiaszabályozás kommentárja. Complex Kiadó, 
Budapest, 2011, 63. o.



ELJÁRÁSI ALAPELVEK ÉS KÖZÉRDEKVÉDELEM A MÉDIATANÁCS ELJÁRÁSAIBAN  521

Mindezekre figyelemmel rögzítendő, hogy a médiahatósági eljárásban az általános, 
Ket. által deklarált alapelvek mellett az Mttv. alapelvei is irányadóak.24

Az Mttv. 3. §-a biztosítja hazánkba a médiaszolgáltatások nyújtásának és a sajtó-
termékek közzétételének szabadságát, azáltal az információ és a vélemény a tömeg-
kommunikációs eszközök útján történő cenzúra nélküli közzétételét. Mindezekért a 
felelősséget a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója vállára helyezve. 

A médiaszolgáltatások sokszínűségét kiemelten fontos értéként kezeli az Mttv, en-
nek védelmére pedig kihangsúlyozza, hogy a törvény rendelkezéseinek alkalmazása 
során különösen oda kell figyelni, főként a tulajdoni monopólium kialakulásának, 
valamint a piaci verseny indokolatlan korlátozásának megakadályozása vonatkozá-
sában. 

A  demokratikus társadalmi nyilvánosság érvényre jutásához külön kiemeli az 
Mttv. 5. §-a tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz fűződő jogot, hiszen az Alaptörvény 
IX. cikkének (2) bekezdése szerint ezen jog alkotmányos érdek. Mindazonáltal en-
nek elérése során a demokratikus közvélemény érdekeit is szem előtt kell tartani.

Ahhoz, hogy a demokratikus társadalmi rend működése zavartalanul fennálljon, 
elengedhetetlen a közszolgálati médiaszolgáltatás. Mindehhez persze a médiaszol-
gáltatás során a társadalmi érdekeket különösen súlyozni kell. 

A fentiekben bemutatott eljárási alapelvek főként generálklauzulákat fogalmaz-
nak meg, amelyek az Mttv.-ben fellelhető joghézagok kiküszöbölését szolgálják. 
A XXI. században a társadalmi és technikai kihívásoknak való megfelelés érdeké-
ben rugalmas szabályozásra van szükség, az alapelveknek köszönhetően így minden 
esetben biztosítva vannak azok az értékek, amelyek az Alaptörvényből is levezethe-
tőek. 

Az Alaptörvény XXIV. cikkében deklarált tisztességes eljáráshoz való jog az Mttv. 
7. § (1) bekezdésében is közvetlenül kiemelésre kerül, nemcsak az alá-fölé rendelt 
jogviszonyokban, hanem a médiaszolgáltatók és a sajtóterméket kiadók egymás 
közötti viszonyaira is kiterjesztve. Ezen szakasz (2) bekezdése kifejezetten kötele-
zettséget ró a tekintetben a műsorterjesztőkre, a médiaszolgáltatókra és a kiegészí-
tő médiaszolgáltatást nyújtókra, hogy tevékenységük gyakorlása során kötelesek 
együttműködni és egy egységesen működő rendszert alkotni. 

A  8. §  a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 
szóló 210/13/EU irányelvben (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
kimondott ön- és társszabályozó eljárás fontosságát emeli ki a magyar médiaszabá-
lyozásban.25

24  Paulovics Anita: Az általános és a különös eljárási szabályok a közigazgatásban. Bíbor Kiadó, 
Miskolc, 2003; Koltay András – Nyakas Levente: Magyar és európai médiajog. Complex Kiadó, 
Budapest, 2012, 790–792. o.

25  Koltay–Lapsánszky 2011, 64. o.
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6. KÖZÉRDEKVÉDELEM MEGJELENÉSE  
A MÉDIAHATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

A Ket. szubszidiárius jellegéből fakadóan, figyelemmel arra, hogy az Mttv. is kinyi-
latkoztatja a médiahatósági eljárás alapelveit, a közérdek és a magánérdek is egya-
ránt biztosítottá válik az Mttv. hatálya alatt lefolytatott eljárásokban. Míg a Ket. a 
hatóságok kötelezettségeit és az ügyfelek számára biztosított alkotmányos garan-
ciákat szabályozza, addig az Mttv. ettől elrugaszkodva a társadalom egészére nézve 
fogalmaz meg értékeket, tehát a Ket. látja el a szubjektív jogvédelmi funkciót, míg az 
Mttv. feladata az objektív jogvédelem. Ennek köszönhetően érhető el a közigazgatás 
törvényes, jogszabályi kereteknek megfelelő működése, azaz a közérdek elérése. 

A  médiaigazgatás sokszínűsége miatt olyan elvek jogszabályba ültetésére volt 
szükség, amellyel a közérdekvédelem biztosítottá válik. Tekintettel arra, hogy a mé-
diaszolgáltatók és a sajtótermékek közzétételével foglalkozók tevékenységük során 
jelentős nagyságú tömegeket szólítanak meg, nem feledkezhetnek meg arról, hogy a 
társadalom demokratikus rendjének fenntartásával mindnyájunk érdekét képvise-
lik, mindezt úgy, hogy az alkotmányos hagyományok és értékek garantálva vannak. 

Magyarország jogállam, amelyben a jogalkotóknak a közérdeket mindig az adott 
szakigazgatási eljárásra specializálva kell védeniük, megtestesíteniük és garantál-
niuk.26

A kollektív érték biztosításának érdekében hozták létre az Mttv.-t. Preambulumá-
ból is kiderül, hogy a jogalkotók „a közösség és az egyén érdekeinek felismeréséből, 
a társadalom integritásának előmozdítása, a demokratikus berendezkedés megfelelő 
működésének és a nemzeti, valamint kulturális identitás megerősítésének céljából, az 
alaptörvény és az alkotmányos elvek, valamint a nemzetközi jogi és európai uniós 
normák tiszteletben tartásával, a technológiai fejlődés által előidézett körülmények 
figyelembevételével, megóvva a véleménynyilvánítás és a szólás, valamint a sajtó sza-
badságát, felismerve a médiaszolgáltatások kiemelkedő kulturális, társadalmi és gaz-
dasági jelentőségét és a médiapiaci verseny biztosításának fontosságát” alkották meg. 

7. ÖSSZEGZÉS

A médiahatósági eljárásban a közérdekvédelem mint érték több szinten is megjele-
nik. Közvetlenül az Mttv. alapelvi szabályai között, valamint mögöttes joganyagként 
a Ket.-ben, 2018. január 1. napjától pedig az Ákr. fogja ellátni ezt a szerepet szubszi-
diárius jelleggel. 

Ahogy a két eljárási kódex összehasonlításából is láthatóvá vált, a közigazgatás át-
alakulóban van, a Ket. kilábalni látszik a túlszabályozottság csapdájából azzal, hogy 

26  Szamel 2008, 63–78. o.
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egy letisztultabb és tömörebb, adekvát jellegű szabályozási módot választott a Kodi-
fikációs Bizottság. Természetesen a szabályok tömörítésével nem vesznek el a koráb-
bi garanciális rendelkezések, inkább jellegüket tekintve „legitimalizáltabbá” válnak, 
hiszen deklarálja az Ákr., hogy az eljárás minden egyes szakaszát át kell hatniuk, 
valamint vonatkozásukban közvetlen utalás történik az Alaptörvényre.

Ahogy a fentiekben is kifejtésre került, a médiaszolgáltatás olyan eszközökkel 
rendelkezik, amely hatalmas tömeg megszólítására alkalmas, így fokozott figyelmet 
kell annak szentelni, hogy csatornáin keresztül mily módon szólítja meg közönsé-
gét. Működése során olyan alapvető elveket kell betartania, amelyek az egész társa-
dalom érdekét szem előtt tartva szolgálja a közérdeket. 

Összegezvén a hatósági eljárási alapelvek legfőbb rendeltetése az, hogy a társa-
dalom egészének – nem különbséget téve a hatóságok és az ügyfelek között – olyan 
iránymutatást adjanak, amellyel a jogállamiság alapjait megteremtik, és ezzel egysé-
gesen hozzák létre a közérdekvédelemmel magját. 
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BENDE-SZABÓ GÁBOR

KÖZÉRDEK ÉS NYILVÁNOSSÁG A KÖZTULAJDONBAN 
ÁLLÓ, DE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE NEM 

TARTOZÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE KÖRÉBEN DE 
LEGE LATA ÉS DE LEGE FERENDA

Magyarországon mintegy 2000-2500 körülire1 tehető azon gazdálkodó szervezetek2 
(döntő részükben gazdasági társaságok) száma, amelyek tulajdonjogilag – közvet-
lenül vagy közvetetten – a Magyar Államhoz vagy valamelyik magyar önkormány-
zathoz köthetőek. E gazdálkodó szervezetek (a közvállalkozások) összessége igen 
jelentős súlyt képez a hazai gazdaságban és a foglalkoztatottságban, de mikroszinten 
a helyi gazdaságokban is fontos szerepet töltenek be (adott esetben, az egyéni vál-
lalkozókat nem számítva, egyedüli helyi gazdálkodóként, illetőleg a költségvetési 
szférától eltekintve, a legnagyobb helyi munkáltatóként/foglalkoztatóként).

A  közvállalkozásként működő gazdálkodó szervezetekben a köztulajdonosság 
mértéke meglehetősen változatos képet mutat, a százszázalékos köztulajdonban 
álló szervezetektől (ilyen kizárólagos tulajdoni arány elsősorban a közszolgáltatá-
sok nyújtásával, illetve a kizárólagosan valamely kötelezően ellátandó közfeladat 
végzésével foglalkozó szervezeteknél létezik, mint például a tömegközlekedési 
társaságok vagy a településüzemeltetési cégek) a majoritásos köztulajdonban levő 
cégeken (ezekre példaként említhetőek a víziközmű-közszolgáltatásokat vagy a 
hulladék-közszolgáltatásokat nyújtó cégek jelentős része) keresztül a minoritásos 
köztulajdonú szervezetekig (ezek képezik a legheterogénabb csoportot, vannak kö-
zöttük, akár az előbbiekben említett ágazatokat illetően is, közszolgáltatási szerep-
lők, éppúgy, mint tisztán üzleti szereplők, például pénzintézetek vagy nagy ipari 
cégek) bezárólag. Ide kapcsolódóan megemlítendő, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

1  Megbízható statisztikák hiányában saját becslésen alapuló kalkuláció.
2  A gazdálkodó szervezet fogalmába tartozó szervezeti kör meghatározását jelenleg még a Pol-

gári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Régi Pp.) 396. §-a, 2018. január 1-től pedig a 
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Új Pp.) 7. § (1) bekezdésének 6. pontja 
tartalmazza. Az e törvényhelyek által meghatározott szervezeti körből jelen tanulmány témája 
szempontjából értelemszerűen a gazdasági társaságok bírnak elsődleges relevanciával; mellettük 
még az alapítványok és az egyesülések érdemesek említésre. 
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2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) százszázalékos állami vagy önkormányzati tulaj-
donban álló gazdálkodó szervezetnek (illetve ezen gazdálkodó szervezet százszáza-
lékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetnek) tekinti azokat a gazdasági társa-
ságokat is, amelyekben – az állam, a helyi önkormányzat vagy ezek százszázalékos 
tulajdonát képező gazdálkodó szervezet mellett – kizárólag a szóban forgó gazda-
sági társaság rendelkezik üzletrésszel vagy részvénnyel (ún. saját üzletrész3, illetve 
saját részvény4).

Állami vonalon, miként az alábbi 1. ábránkon jól látható, a majoritásos (értelem-
szerűen ideértve a százszázalékos köztulajdonú gazdasági társaságokat is) állami 
tulajdonú cégek és a minoritásos állami tulajdonban levő cégek hozzávetőlegesen 
kétharmados-egyharmados arányt képviselnek az ország elsőszámú tulajdono-
si joggyakorlójának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelési Zártkörűen működő Rész-
vénytársaság (MNV Zrt.) társasági portfóliójában. Általában hasonló arányokkal 
szembesülhetünk az MNV Zrt. társasági portfólióján kívüli állami cégek körében 
(például a kormányzati tevékenységet összehangoló miniszter, vagy ezen belül 
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. társasági portfóliójában; de említhetnénk akár az 
MNV Zrt. társasági portfólióján belüli kisebb társasági portfóliókat5 is), valamint 
hasonlóképpen a helyi önkormányzati szektorhoz tartozó közvállalkozások körében 
is (különösen a nagyvárosi önkormányzatok társasági portfólióját tekintve). 

Mind az állami, mind a helyi önkormányzati gazdálkodó szervezetek körében 
léteznek egymáshoz több-kevesebb szállal kötődő cégcsoportok; esetenként még a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti elismert vállalat-
csoportok6 is – ez utóbbira példa az Nvt. által nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű társasági részesedésként besorolt7 Magyar Villamos Művek Zrt. 
(MVM Zrt.), mint uralkodó tag ellenőrzése alatt működő vállalatcsoport. 

Az állami szférában a százszázalékos állami tulajdonú gazdasági társaságok kö-
rében meghatározó cégcsoportként vannak jelen a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
cégcsoportja, a Magyar Államvasutak Zrt.-hez kötődő MÁV-csoport, a Regionális 
Fejlesztési Holding Zrt.-hez kapcsolódó cégcsoport, vagy a horizontálisan felépülő 
erdőgazdasági cégcsoport, a regionális közlekedési központok cégcsoportja, illető-

3  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:174. §-ában található szabályo-
zásra, az ebben foglalt feltételekre figyelemmel. 

4  Lásd a Ptk. 3:322–326. §-aiban foglalt szabályozást.
5  Ilyen például a NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft., valamint az ennek 

százszázalékos tulajdonában levő AVE Magyarország Hulladékgazdálkodási Kft. körül kialakult 
cégcsoport.

6  Ptk. 3:49. §.
7  Az Nvt. 2. mellékletének I. része tartalmazza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-

tőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedések felsorolását; 
minden gazdasági társaság esetében külön megjelölve az állami részesedés legalacsonyabb mér-
tékét. A Magyar Villamos Művek Zrt. esetében ez a legalacsonyabb mérték 75% + 1 szavazat.
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leg a honvédelmi gazdasági társaságok csoportja. A  majoritásos állami tulajdonú 
cégek körében a már említett MVM-csoport mellett fontos szereplő a Magyar Pos-
ta csoport, az MNKH-csoport, az ATEV-csoport, illetőleg a regionális vízmű-rész-
vénytársaságokból álló horizontális felépítésű cégcsoport. A  minoritásos állami 
tulajdonú cégek körében is találhatunk példát cégcsoportra, a hazai gazdasági szek-
torban meghatározó (sőt határainkon kívül is) jelentőséggel bíró MOL-csoport, 
vagy a pénzintézeti szektorban az FHB-csoport személyében.8

Fontos kihangsúlyozni, hogy az előző bekezdésekben érintett állami tulajdonosi ré-
szesedési arányok – akár az Nvt. sarkalatos kötelező rendelkezése alapján, akár attól 
függetlenül alakultak ki – csupán a Magyar Állam közvetlen tulajdonosi részesedé-
se tekintetében érvényesek (azaz cégcsoport esetében csupán az anyacégeket illetően 
helytállóak), a közvetett állami tulajdonosi részesedések, az anyacégek által alapított 
leánycégekben meglevő állami tulajdonosi részesedések arányait nem érintik.

8  A Magyar Állam a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-ben 24,74%-os, míg a FHB Jelzá-
logbank Nyrt. esetében ennél jóval alacsonyabb, 5% alatti (4,4541%) részesedéssel rendelkezik.

2017. február 23-i állapot; az ábra forrása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság honlapja: http://mnv.hu/felso_menu/
tarsasagi_portfolio/tarsasagi_portfolio.html (2017. 03. 05.)

1. ábra. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társasági portfóliója
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A helyi önkormányzati szektorban, elsősorban a fővárosban és a vidéki nagyvá-
rosokban, is találhatunk – bár az állami társasági körhöz képest nyilvánvalóan más 
léptékben – cégcsoportokat. Az elmúlt másfél évtizedben különösen népszerűvé 
vált e körben a holdingok létrehozása; ilyen holdingcsoportosulásra példa a Miskolc 
Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., vagy a 
kaposvári Kapos Holding Közszolgáltató Zrt.; külön-külön tucatnyi önkormányzati 
– elsősorban a közszolgáltatások területén működő – gazdasági társaságnak bizto-
sítva az ernyőszervezeti keretet. Budapest esetében pedig az említett holdingkonst-
rukció (a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. hat nagy és egy kisebb fő-
városi céget, valamint ezek leánycégeit tömörítette egy cégcsoportba) mellett a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.), illetve a Budapesti Közlekedési Zrt. 
(BKV Zrt.) körül alakult ki cégcsoport. 

A felvillantott példákból igen jól látszik a köztulajdonban álló gazdasági társasá-
goknak (gazdálkodó szervezeteknek) az ország életében betöltött kimagasló rele-
vanciája, amely – azon a nagyon lényeges tényezőn túlmenően, illetőleg ettől egy-
általán nem elválasztható módon, hogy e cégek közpénzekkel, nemzeti vagyonnal 
sáfárkodnak – különösen indokolttá teszi alapításuk, működtetésük közérdekkel 
adekvát („a közjó szolgálata”) voltának vizsgálatát. Jelen tanulmány erre tesz kísér-
letet, megvizsgálva a közérdek helyét és szerepét, az átláthatóság és a nyilvánosság 
elvének érvényre jutását a magyar közvállalkozások körében a hatályos jog figye-
lembevételével. Szándékom szerint e – tudományos igénnyel fogant, de egyúttal a 
gyakorlati tapasztalatokra is kiélezett – munka kritikai szemmel fogja megvizsgálni 
a közvállalkozások közérdekre, átláthatóságra és nyilvánosságra vonatkozó jogi sza-
bályozását; és, ahol az szükségesnek mutatkozik, de lege ferenda javaslatokat fogal-
mazok meg a jogi szabályozás továbbfejlesztésére.

Tanulmányomban elsőként a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezeteknek tá-
gabb elméleti kereteit jelentő állami szerepvállalással (ezen belül elsősorban az ál-
lam gazdasági szerepvállalásával) foglalkozom.

AZ ÁLLAM GAZDASÁGI SZEREPVÁLLALÁSA

Az állami szerepkörvállalásnak vannak az államilag szervezett emberi közösségek 
kezdeteitől meglevő immanens elemei (például az állam területi integritásának vé-
delme, a belső rend fenntartása, vagy az igazságszolgáltatás és a közigazgatás mű-
ködtetése) és a XX–XXI. század jóléti (vagy arra törekvő) államaiban széles társa-
dalmi egyetértésen nyugvó elemei (példának okáért az egészségügyi és az oktatási 
közszolgáltatások, vagy a társadalombiztosítás rendszere). Mindezeken túlmenően 
viszont léteznek az állami szerepkörvállalásnak olyan elemei is, amelyek hosszú 
idők óta a társadalomtudomány több ágában (államtudományok, közgazdaság-tu-
domány, politikatudomány stb.) a szakmai viták egyik fontos kérdését képezik. Ez 
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utóbbi, gyakorta viták kereszttüzében álló területet a modern állam gazdasági (gaz-
daságpolitikai) szerepkörvállalásával, s ezen belül különösképpen a köztulajdonú 
gazdasági társaságokkal (public enterprise), még tovább szűkítve a kört: az állami 
tulajdonú gazdasági társaságokkal (state-owned enterprise – SOE) kapcsolatos kér-
dések testesítik meg.

Az iménti felvezetéshez azonban rögtön hozzá kell fűznünk két – részint funk-
cionális, részint területi vonatkozásokhoz kötődő – olyan tényezőt, amelyek némi-
leg árnyalják az összképet. Egyik oldalról fontos rögzíteni, hogy a klasszikus álla-
mi funkciók (tradicionális, humánpolitikai, gazdaságpolitikai) határai sok esetben 
igencsak elmosódottak; így például egy állami tulajdonban álló honvédelmi céget 
(Magyarországon jelenleg, leányvállalatokkal együtt, hat ilyen gazdasági társaságot9 
is találhatunk) egyaránt sorolhatunk a tradicionális, illetve a gazdasági funkció-
körhöz. Másik oldalról pedig a köztulajdonban álló gazdasági társaságok köre nem 
csupán állami tulajdonú cégeket jelent, minthogy a helyi önkormányzati szférában 
is szép számmal léteznek ilyen gazdasági társaságok. Magyarországon a helyi ön-
kormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok száma jelentősen meghaladja 
az állami cégek számát; és nemcsak a főváros, illetve a vidéki nagyvárosok, hanem 
kisebb települések (akár községek, nagyközségek is) alapítottak gazdasági társaságo-
kat; így például létezik olyan öt-hatezres lélekszámú alföldi kisváros (Mórahalom), 
amely tucatnyi céget tulajdonol, vagy olyan ötszáz fő alatti nyugat-dunántúli telepü-
lés (Pornóapáti), amelynek saját korlátolt felelősségű társasága van.

Adam Smith nevét a közvélekedés többnyire általában a minimalista államfel-
fogás (éjjeliőrállam, bakterállam) gondolatkörével rokonítja, ugyanakkor már ő is 
felismerte – A nemzetek gazdagsága című, 1776-ban megjelentetett nagy hatású fő 
művében –, hogy az államnak a külső védelemmel, illetve a belső renddel és biz-
tonsággal kapcsolatos kötelezettségei mellett létezik egy harmadik kötelezettsége 
is, nevezetesen gondoskodnia kell az olyan közszolgáltatások nyújtásáról, az olyan 
közszolgáltatásokat nyújtó intézmények létrehozásáról és fenntartásáról, amelyek a 
profitabilitásukat nézve nem kellőképpen vonzóak a magánszféra számára.10 Azaz 
a közszolgáltatások esetében a magánszféra egyáltalán vagy nem kellőképpen ér-

9  Például a HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., vagy a HM Arzenál Elektromecha-
nikai Zrt.

10  „According to the system of natural liberty, the sovereign has only three duties to attend to; 
three duties of great importance, indeed, but plain and intelligible to common understandings: first, 
the duty of protecting the society from the violence and invasion of other independent societies; 
secondly, the duty of protecting, as far as possible, every member of the society from the injustice 
or oppression of every other member of it, or the duty of establishing an exact administration of 
justice; and, thirdly, the duty of erecting and maintaining certain public works, and certain public 
institutions, which it can never be for the interest of any individual, or small number of individuals 
to erect and maintain; because the profit could never repay the expense to any individual, or small 
number of individuals, though it may frequently do much more than repay it to a great society.” 
Smith, Adam: The Wealth of Nations. Harriman House, 2007, 444. o.
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dekelt az adott tevékenység ellátásában, mivel nem látja biztosítottnak ráfordításai 
nyereséggel megnövelt megtérülését. Mindez pedig azt eredményezné, hogy egyes 
szolgáltatások ellátatlanok maradnának, ha az állam nem vállalná magára azok 
megszervezését, s ennek következtében – mivel a társadalom tagjai e szolgáltatáso-
kat elvárják – az állam szükségképpeni közszolgáltatóvá válik. 

A kérdés az, hogy vajon meddig terjedjen az állam közszolgáltatási szerepköre, 
azt csak a magánszféra ódzkodása (ti. mit nem hajlandó saját profitérdekeire te-
kintettel magára vállalni) határolja be, vagy léteznek további befolyásoló tényezők 
is? Napjaink modern embere számára e kérdésre a válasz egyértelműen igen, ezzel 
összefüggésben a következő néhány bekezdésben – a teljesség legcsekélyebb igénye 
nélkül – néhány fontosabb befolyásoló tényezőre mutatok rá.

Mindenekelőtt az idő és a hely megkerülhetetlen befolyásoló tényezőt jelent a 
közszolgáltatások határvonalának kijelölésénél. Csupán néhány példával illusztrál-
va: egyfelől az időtényező, az emberiség fejlődése, a tudományos-technikai forradal-
mak a társadalom részéről elvárt szolgáltatások körét hihetetlen mértékben növelték 
meg, gondoljunk csak az Adam Smith korában még ismeretlen szolgáltatások soka-
ságára, a közvilágítási közszolgáltatásoktól a hírközlési közszolgáltatásokig. Hason-
ló relevanciával bír a hely is, mint befolyásoló tényező: nem mindegy, hogy tehetős, 
gazdag államról van-e szó, vagy szegény, támogatásra szorulóról, ezekben ugyanis 
mind minőségi, mind mennyiségi értelemben mást jelent a közszolgáltatások terje-
delme. A hely emellett más különbségeket is felszínre hozhat, így nyilván egy hideg 
égövi országban fontos közszolgáltatást képez a távhőszolgáltatás, miközben más, 
meleg éghajlatú országokban ennek nincsen relevanciája.

A modern kor embere számára az is teljességgel elfogadott, hogy az állam a köz-
szolgáltatások körének kijelölésénél nemcsak a magánszféra vállalkozási hajlandó-
ságát, pontosabban annak hiányát veszi figyelembe, hanem más szempontokat is 
érvényre juttat ennek során. Az állami szerepvállalást nagymértékben növelik olyan 
tényezők, mint a közszolgáltatás egységességének, minőségi színvonalának biztosí-
tása, vagy a fogyasztói/igénybevevői oldalon megjelenő speciális méltánylandó ér-
dekek (fogyasztóvédelem). 

További kérdéseket vet fel, hogy az állam gazdasági természetű szerepvállalásánál 
Adam Smith mintegy két és fél évszázaddal ezelőtt még csupán közszolgáltatásokról 
írt, napjainkban viszont ennek kapcsán már nem csak közszolgáltatásokról beszé-
lünk. Az azóta eltelt időszak ugyanis, különösen a XX. század második felének fej-
lődéstörténete nyilvánvalóvá tette, hogy az állam gazdasági szerepvállalása törvény-
szerűen túlterjeszkedik a közszolgáltatások nyújtásán, s más formákban, illetőleg 
más módokon is szükség van az állam gazdasági szerepkörvállalására. Csupán né-
hány fontosabb területet megemlítve, a gazdasági támogatások különböző formáitól 
(beruházási támogatás, adókedvezmény stb.) a monetáris politika alakításának esz-
köztárán (kamatláb-meghatározás, antiinflációs intézkedések stb.) keresztül a gaz-
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dasági jogi szabályozásig (adórendszer, kötelező szervezeti és működési előírások) 
rendkívül széles az állam gazdasági szerepvállalásának mozgástere. 

Az állami funkciók, az állami közfeladatok proliferációjának e jelensége szoros 
összefüggésben áll Adolph Wagner által még a XIX. század végén megsejtett11 – és 
azóta a történelem által többszörösen visszaigazolt, és a szakirodalomban róla Wag-
ner-törvénynek (Wagner’s law) keresztelt – társadalmi törvényszerűségnek, misze-
rint a fejlett államok gazdasági teljesítőképességének (azaz GDP-jének) a növeke-
dése exponenciálisan együtt fog járni az állam által felvállalt/ellátott közfeladatok 
növekedésével. 1910 és 1970 között Európa nyugati felének országaiban tíz száza-
lékról ötven-hatvan százalékra emelkedett az éves GDP-ből a közfeladatok finan-
szírozására fordított (azaz döntően a primer jövedelemtulajdonosoktól adók és más 
fizetési kötelezettségek formájában elvont) pénzösszegek volumene. Ez a ténylege-
sen bekövetkezett növekedés egyértelműen kedvező környezetet biztosított a köz-
tulajdonban levő gazdasági társaságok számára is. 

A Wagner-törvény által előrevetített változások a világ jóléti államaiban a XX. 
század második felétől egy másik fontos társadalomtudományi felismeréssel együt-
tesen fejtik ki hatásukat. Albert O. Hirschman ebben az időszakban vetette papírra 
a későbbiekben róla Hirschmann-ciklikusságnak (Hirschman cycle) elnevezett gaz-
dasági-társadalmi törvényszerűséget. Hirschman 1982-ben kiadott könyvében az 
amerikai társadalomra kivetítve (de egyértelműen Európára is alkalmazható mó-
don) mutatott rá arra a sajátos ciklikusságra – maga Hirschman az oszcilláció (oscil-
lation) szót használta –, amely periodikusan ismétlődő állapotváltozásokat idéz elő 
a közszféra és a magánszféra viszonylatában, a ciklus egyik részében az állami szféra 
(állami szerepkörvállalás), míg másik részében a magánszféra (magánérdek) irá-
nyába való súlyponteltolódás formájában.12 Jelen tanulmány témájára leszűkítve a 
kérdéskört, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok számának és jelentőségének 
változásaiban – miként azt Pier Angelo Toninelli könyve már címválasztásában13 is 
előre jelzi – viszonylag jól nyomon követhető ez a ciklikusság. 

Az alapkérdés persze – ha más minőségi és mennyiségi környezetben is – ma is 
változatlan: hol húzódik az ideális határvonal a közszféra és a magánszféra között, 
egyáltalán beszélhetünk-e ideális határvonalról? Beszélhetünk-e optimális arányról 
a köztulajdonban levő gazdasági társaságok működésének eredményeképpen meg-
valósuló állami beavatkozással összefüggésben, amely nyilvánvalóan szignifikáns 

11  Wagner, Adolph: Finanzwissenschaft. C. F. Winter’sche Verlagshandlung, Leipzig und Hei-
delberg, 1883.

12  „Whether our societies are in some way predisposed toward oscillations between periods of in-
tense preoccupation with public issues and of almost total concentration on individual improvement 
and private welfare goals.” Hirschman, Albert O.: Shifting Involvements: Private Interest and Public 
Action. Princeton University Press, 1982, 3–4. o.

13  Toninelli, Pier Angelo: The Rise and Fall of State-Owned Enterprises in the Western World. 
Cambridge University Press, 2000.
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hatást fejt ki a közszféra és a magánszféra határainak alakulásában? A szakirodalom-
ban az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre a legfrappánsabb választ valószínűleg Vito 
Tanzi 2011-ben megjelent monográfiájában lelhetjük meg. Tanzi szerint ugyanis: 
„Hasonlóképpen az élet más dolgaihoz, ez esetben is a beavatkozás optimális ará-
nyának megtalálása jelenti a fő problémát a két szélső véglet között, részint a köz-
ponti utasításos tervgazdaság állama (amelynél az állam – állítása szerint az állam-
polgárok érdekét képviselve – dönt az összes releváns gazdasági kérdésben), részint 
pedig a laissez-faire ideológia állama (amelynél az állami szerepkörvállalás csupán 
néhány alapvető funkció ellátására szűkül) között.” Majd azzal folytatja, hogy: „Az e 
két véglet közötti helyes arány kijelölése fő célkitűzése kell legyen mind a gazdasági 
szakembereknek, mind pedig a politikusoknak” (velük kapcsolatban Tanzi, talán 
nem minden él nélkül, az intelligens és a bölcs jelzőket használja).14

A KÖZTULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK HELYE  
A KÖZPÉNZÜGYEK RENDSZERÉBEN

A  közelmúlt hazai közéletünket egyik leginkább foglalkoztató kérdése, vitája a 
közpénzek terjedelmével összefüggésben alakult ki. Vajon meddig közpénz a köz-
pénz? Vajon csak az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó pénzeszközök 
és vagyontárgyak minősülnek közpénznek, közvagyonnak? A közpénz/közvagyon 
védelme csak az államháztartáson belül releváns? Elveszítheti-e valamely/bármely 
esetben a közpénz a közpénz-jellegét? Egyes politikai körök úgy gondolták, hogy 
ennek adott feltételek közepette nem lehet akadálya. Csupán az államfő józan mér-
legelésén és az Alkotmánybíróság döntésén múlott, hogy az ezt szentesítő és az Or-
szággyűlés által elfogadott törvényjavaslat nem került kihirdetésre, és nem vált a 
magyar jog részévé. Az államfői döntés (aláírja az elfogadott törvényjavaslatot, vagy 
pedig előzetes normakontrollt kér az alkotmánybírói testülettől) pillanatában pa-
raszthajszálon múlott, hogy az amúgy sem túl jó állapotban levő magyar közpénz-
ügyi rendszer végzetesen rossz irányt vegyen. 

A magyar államháztartás határait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény (Áht.) pontosan meghatározza.15 Eszerint az két alrendszerből, a központi és 

14  „As with many things in life, the problem is to find the optimal dose of intervention, bet-
ween one extreme, set by »centrally planned economies«, where those who claim to represent 
the state make all the economically relevant decisions on behalf of the citizens, and the other 
extreme, set by the »laissez-faire ideology«, where the role of the state is confined to a few basic 
or essential functions. To determine the right balance between these two polar conceptions ought 
to be the goal of economists and of intelligent and wise policy makers.”

Tanzi, Vito: Government versus Markets – The Changing Economic Role of the State. Cambridge 
Univesity Press, 2011, ix. o.

15  Áht. 3. §.
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az önkormányzati alrendszerből áll. Az egyik oldalon az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozik 1. maga az állam, 2. a központi költségvetési szerv, valamint 
3. a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és az 
ilyen köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv. A másik oldalon az 
államháztartás önkormányzati alrendszerébe sorolandó 1. a helyi önkormányzat, 2. 
a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat, 3. a 
külön törvények (Mötv., Njt., Ttv.) alapján létrehozott önkormányzati társulás), 4. 
a térségi fejlesztési tanács, valamint az 1–4. pontban foglaltak által irányított költ-
ségvetési szerv. E törvényi taxációba a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, 
az ezekben meglevő állami/önkormányzati tulajdonosi részesedések nyilvánvalóan 
nem érthetők bele. 

Ugyanakkor viszont az Alaptörvény 38. cikkének (1) bekezdése értelmében az ál-
lam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, amelynek vagyonelemeit 
– sarkalatos törvényi rendelkezéssel – az Nvt. nevesíti.16 Eszerint a nemzeti (köz)
vagyonba tartoznak – értelemszerűen egyebek mellett – az államot vagy a helyi ön-
kormányzatot megillető társasági részesedések. Ezzel adekvátan – az állami vagyon 
tekintetében és a társasági részesedés fogalmát kibontva – a Vtv. rendelkezése egy 
úgyszintén taxatív felsorolás keretében úgy szól, hogy az állam vagyonába tartozik 
az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az ál-
lamot megillető egyéb társasági részesedés.17

A  hivatkozott, kisebb belpolitikai vihart kavart ominózus ügyben18 az Alkot-
mánybíróság – a jelen tanulmány szempontjából relevánsan – határozatának indo-
kolásában az alábbiakra jutott: 

1.  Megállapította, hogy „A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény-
nek az alapítványokról rendelkező 3:378–404. §-ai alapján az alapító az általa 
gyakorolt alapítói jogok ellenére sem tekinthető az alapítvány tulajdonosá-
nak vagy irányítójának. Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, tagjait 
ugyan az alapító jelöli ki, azonban az alapító és közeli hozzátartozói nem le-
hetnek többségben a kuratóriumban. A kuratóriumi tagok az alapítvány cél-
jának figyelembe vételével hozzák meg döntéseiket, és csak az alapítványi cél 
közvetlen veszélyeztetése esetében hívhatók vissza. Az alapító az alapítvány 
részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza, illetve 
nem szüntetheti meg az alapítványt.” 

2.  Konstatálta, hogy az előzetes normakontrollra megküldött „Törvény javasla-
tának indokolása is azzal érvel az MNB-alapítványok vonatkozásában, hogy 

16  Lásd az Nvt. 1. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat.
17  Vtv. 1. § (2) bekezdés c) pontja.
18  8/2016. (IV. 6.) AB-határozat az Országgyűlés 2016. március 1-i ülésnapján elfogadott, a 

Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett 
törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) 
bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról.
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az alapítvány meghatározott célra rendelt vagyontömeg, amely jogi szemé-
lyiséggel rendelkezik”, és „[a]nnak ellenére […], hogy az alapító korábban 
közvagyonként gazdálkodott az alapítvány javára juttatott vagyonnal, ez a va-
gyontömeg – kikerülve az alapító vagyonából és annak felügyelete alól – egy 
újonnan létrejövő jogi személy tulajdonába kerül, ezáltal pedig köztulajdon 
jellegét is elveszíti”.

3.  Elutasítva a törvényi indokolásban foglalt előterjesztői okfejtést, arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy „az MNB alapítványai 1) a juttatott vagyon forrá-
sára (mely az MNB-től származó közpénz), illetve arra tekintettel, hogy 2) 
alapításukra kizárólag „az MNB feladataival és elsődleges céljával összhang-
ban” [MNBtv. 162. § (2) bekezdés] kerülhet sor, „kétséget kizáróan közpénz-
zel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el”. 

4.  Végső konklúzióként elvi éllel kimondta, hogy „A közpénzzel történő gazdál-
kodás független attól a kérdéstől, hogy az alapítványi vagyon felhasználására 
az alapítónak jogi értelemben véve van-e közvetlen befolyása”. 

Egy közelmúltbeli jogesetben19 az alperesi jogi képviselő arra hivatkozott, hogy az 
általa képviselt – a Magyar Állam többségi (majdnem százszázalékos), illetve a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara kisebbségi tulajdonában álló – MNKH Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH Zrt.) sem állami, sem nemzeti vagyonnal, sem 
pedig közpénzzel nem gazdálkodik. Azzal érvelt, hogy mivel a Vtv. taxatív felsoro-
lást ad, az állami vagyon köre csak a tagsági viszonyt megtestesítő értékpapírokra, 
illetve az államot megillető egyéb társasági részesedésre terjed ki, viszont az adott 
gazdasági társaság vagyonára nem, miután az a vagyon az adott társaság elkülönült 
vagyonát képezi; s egyébként is a jogi személy fogalmával nem összeegyeztethető 
az az álláspont, amely a gazdasági társaságban elhelyezett vagyont továbbra is a tag 
(jelen esetben a Magyar Állam) vagyonának tekinti. Ezek után konklúziójában az 
alperesi jogi képviselő arra jutott, hogy az MNKH Zrt. kizárólag és hangsúlyozottan 
a saját elkülönült vagyonával gazdálkodik, amely vagyontömeg a társaságalapítást 
követően jogilag már nem minősülhet már az állam tulajdonában álló pénzeszköz-
nek, állami vagyonnak, következésképpen az általa képviselt többségi állami tulaj-
donú társaság semmilyen módon nem kezel közpénzt. Ítéletének indokolásában 
a Fővárosi Ítélőtábla – elutasítva az alperes perbeli álláspontját – a következőket 
szögezte le: „Okszerűen jutott az elsőfokú bíróság azon megállapításra is, hogy az 
alperes közpénzzel gazdálkodik. Abban az esetben, ha a Magyar Állam többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságot hoz létre, a gazdasági társaságnak juttatott, a 
működéséhez szükséges vagyon forrása vitathatatlanul közpénz. Ez a költségvetési 
juttatás a közpénz jellegét minden esetben megtartja a gazdasági társaság tevékeny-
sége, működése során is.”

19  ÍH 2016.57: Fővárosi Ítélőtábla 2. Pf. 21.346/2015.



KÖZÉRDEK ÉS NYILVÁNOSSÁG… 535

Megállapíthatjuk tehát, hogy a köztulajdonos (állami vagy önkormányzati) ala-
pítók által létrehozott gazdasági társaságok és alapítványok nem tartoznak ugyan 
az államháztartás rendszerébe, viszont az általuk használt pénzeszközök és az ál-
taluk működtetett vagyontárgyak semmilyen körülmények között nem veszítik el 
közpénz-jellegüket; azaz változatlanul a nemzeti vagyon körébe sorolandók. A köz-
vagyon ennek megfelelően felosztható államháztartási közvagyonra és államháztar-
táson kívüli közvagyonra. Ezt a megosztást érzékelteti az alábbi ábra:

Szerző saját SmartArt ábrája.

2. ábra. A nemzeti közvagyon, a nemzeti közpénzügyek rendszere

Ugyanakkor mindabból, hogy egy demokratikus jogállamban egyáltalán felmerül-
hetett a közpénzek közpénzjellege elvesztésének kérdése, arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy a hatályos jogi szabályozás nem egyértelmű, nem kellőképpen világos. 
Éppen ezért megfontolandónak tartom – akár az Alaptörvényben is, de a nemzeti 
vagyontörvényben mindenképpen – az államháztartási közvagyon és az államház-
tartáson kívüli közvagyon törvényi kategóriáinak bevezetését és – vagy a nemzeti va-
gyontörvényben, vagy egy külön törvényben elhelyezve – részletes kidolgozásukat. 

Annál is inkább sürgetőnek látom az államháztartáson kívüli közvagyon törvényi 
szabályozását, mivelhogy egy meglehetősen gyorsan növekedő területről van szó. 
A svájci székhelyű IMD World Competitiveness Center Magyarországgal kapcsola-
tos értékelésében nem véletlenül tér ki az állami tulajdonú cégek növekvő túlsúlyára 
a magyar gazdasági életben, amelyet egyébként a versenyképességünket veszélyez-
tető tényezőként értékel.20

20  IMD World Competitiveness Yearbook 2016. Lausanne, 2016.
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Pontos beszámolók, ellenőrzési jelentések vagy statisztikai kimutatások ugyan 
nem állnak rendelkezésre (bár szükségesek és fontosak lennének), viszont önma-
gában az elmúlt hét esztendő cégközlönyeinek átlapozása elegendő annak megálla-
pításához, hogy napjainkban az államháztartáson kívüli közvagyon rapid mértékű 
gyarapodását tapasztalhatjuk. E megállapítás viszont nem helytálló az önkormány-
zati szféra tekintetében, ott már csak a források jelentős csökkenése sem tenne lehe-
tővé egy ilyen növekedést. Állami szinten ugyanakkor – nagyobbrészt gazdasági tár-
saságok, kisebbrészt pedig alapítványok formájában – egy egyre jelentősebb látens 
(parastatal) állam kezd kirajzolódni előttünk; egyre nagyobb mennyiségű közpénz 
és közvagyon feletti rendelkezési joggal, óriási klientúra-építési lehetőségekkel (ve-
zető tisztségviselők, igazgatósági tagok,21 felügyelőbizottsági tagok, a munkaszerve-
zet vezető beosztású dolgozói, könyvvizsgálók), és az államháztartási-költségvetési 
szférához képest jóval jelentékenyebb gazdasági mozgástérrel. 

A KÖZTULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG FOGALMA 

Hatályos jogunk egyetlen helyen definiálja a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
fogalmát. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgttv.) a köztulajdonban álló gazdasági társaság 
fogalmát oly módon határozta meg, hogy az államhoz, valamint a helyi, illetve nem-
zetiségi (a törvény megalkotásának időpontjában még kisebbségi) önkormányza-
tokhoz kötődő jogi személyek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok tar-
tozzanak ebbe a körbe. A Kgttv. megalkotására egy sajátos – nemzetközi pénzügyi 
válsággal, valamint hazai kormányválsággal, közpénzügyi botrányokkal és jelentős 
részben az ezekből táplálkozó általános belpolitikai válsággal egyaránt sújtott – tör-
ténelmi időszakban22 került sor, amelynek során a (még éppen) regnáló kormányzat 
a jól érzékelhető általános társadalmi bizalomvesztés amplitúdóját enyhítendő, a ta-
karékosságot és az átláthatóságot szolgáló szabályrendszer elfogadását jelölte meg 
a benyújtott törvényjavaslat fő indokaként és célkitűzéseként.23 Jelen tanulmány 

21  E vonatkozásban meg kell említeni, hogy a Kgttv. 3. §-ának (1) bekezdése azzal, hogy nem 
tette általánosan kötelezővé a köztulajdonban álló zártkörűen működő részvénytársaságok eseté-
ben az igazgatóság megválasztását, közvetett módon e személyi pozíciók számát igyekezett csök-
kenteni – a gyakorlatban nem sok eredménnyel.

22  Ennek a sajátos időszaknak egy másik jellemző közpénzügyi törvényhozási terméke volt a 
takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény; e 
törvény ugyan – szemben a Kgttv.-el – már nincsen hatályban, viszont egyes tartalmi elemei (így 
mindenekelőtt az adósságszabályok, valamint a Költségvetési Tanácsra vonatkozó szabályozás) 
más törvényekbe (Alaptörvény, gazdasági stabilitási törvény) épültek be.

23  Lásd a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló T/10831. 
számú törvényjavaslat részletes indokolásának a törvényjavaslat 1. §-ához fűzött szövegét.
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aspektusából nyilvánvalóan a Kgttv. átláthatósággal (transzparenciával) összefüggő 
szabályozási elemei érdemesek kiemelt figyelemre; azzal, hogy természetesen a ta-
karékosság (a hatékonyabb és eredményesebb állami és helyi önkormányzati műkö-
dés) célkitűzése sem választható el a közérdektől.

A Kgttv. 1. §-ának a) pontjában található fogalommeghatározás értelmében köz-
tulajdonban álló gazdasági társaságnak azokat a gazdasági társaságokat tekintjük, 
amelyekben a törvényben taxatíve nevesített jogalanyok külön-külön vagy együtte-
sen számítva többségi befolyással rendelkeznek. 

Minekelőtte a törvényben taxatíve nevesített, szóba jöhető jogalanyok kérdésére 
kitérnék, szükséges a definícióban kulcsszóként jelen levő többségi befolyás fogal-
mának a tisztázása. A szóban forgó törvény a többségi befolyást olyan kapcsolatnak 
tekinti, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok 
több mint 50%-ával – közvetlenül vagy közvetetten, azaz a jogi személyben szava-
zati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás, köztes jogi személy) 
szavazati jogán keresztül – rendelkezik. Annak kiszámítását illetően, hogy a közve-
tett módon való rendelkezés esetén mikor valósul meg a több mint 50%-os arány, a 
jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást, 
köztes jogi személyt) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással 
rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati 
hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az 
50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. Fontos kiegészí-
tő szabály, hogy a befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a 25%-ot el nem 
érő közvetett befolyást.

A többségi befolyás fogalmával összefüggésben feltétlenül szólni kell arról, hogy a 
Kgttv. definíciójához képest jogunk rendelkezik ennél sokkal cizelláltabb és ponto-
sabb fogalommeghatározással. Mind Polgári Törvénykönyvünk [Ptk. 8:2. §], mind 
a nemzeti vagyontörvény [Nvt. 3. § (1) bekezdés 9. és 16. pontja] a lényeget tekint-
ve egyformán definiálja a többségi befolyást; ezek szerint akkor beszélünk többségi 
befolyásról, ha egy természetes személy vagy egy jogi személy (az ún. befolyással 
rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint 50%-ával (idáig a Kgttv.-vel 
azonos a meghatározás), vagy – és itt már minőségi különbséggel szembesülhetünk 
– meghatározó befolyással rendelkezik. Meghatározó befolyásnak mind a Ptk., 
mind az Nvt. azt a kapcsolatot tekinti, amelynek révén természetes személy vagy 
jogi személy (az ún. befolyással rendelkező) egy jogi személynek tagja vagy rész-
vényese, és 1. jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága 
tagjai többségének megválasztására és visszahívására, vagy 2. a jogi személy más 
tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a 
szavazatok több mint 50%-ával (vagy ahogyan a Ptk. fogalmaz: a jogi személy más 
tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a 
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendel-
kezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több 
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mint felével rendelkeznek). Továbbá még érdemes megemlíteni, hogy mind a Ptk.24, 
mind az Nvt. (a tőkepiaci törvény fogalommeghatározására kiutalva25) ismeri még 
a közvetett befolyás (befolyásolás) fogalmát, amely szintén többségi befolyáshoz ve-
zet, s amelynek eredője lehet akár az 50%-ot meghaladó szavazati arány (miként azt 
a Kgttv. is tartalmazza), akár a meghatározó befolyás (amely viszont, az előbbiekben 
leírtakból is következően, nem szerepel a Kgttv.-ben) elérése. 

Annak oka, hogy ilyen részletesen szólok a többségi befolyás fogalmáról az, hogy 
– azon túlmenően, hogy a jogrendszer egésze szemszögéből sem túl szerencsés, ha 
az egyes törvények nem teljesen ugyanazt értik valamely jogi fogalmon – a Kgttv. a 
meghatározó befolyás teljes figyelmen kívül hagyásával, mintegy féloldalassá teszi 
a törvényben meghatározott, a közérdek és a nyilvánosság megvalósulását szolgáló 
jogi normák hatását. Ezáltal ugyanis egy viszonylag jelentős vállalati kör kimarad(-
hat) a Kgttv. – a tanulmány későbbi részében kimerítően részletezendő – szabá-
lyozásának szervezeti hatálya alól (így például ennek eredményeképpen a társaság 
nem köteles szabályzatot készíteni, illetve a cégiratok között letétbe helyezni a ve-
zető tisztségviselőinek és a felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazása tárgyában). 

Ezek után áttérhetünk a Kgttv. szerinti köztulajdonban álló gazdasági társaság 
fogalmának alanyi vonatkozásaira. 

A KÖZÉRDEK VÉDELME A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA, 
ILLETVE TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEK MEGSZERZÉSE SORÁN

A szóba jöhető jogalanyok köre mindenekelőtt magában foglalja a Magyar Államot 
és a helyi (települési, illetőleg megyei) önkormányzatokat, mint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok tulajdonosi oldalán leggyakoribb szereplőket. 

24  A Ptk. 8:2. § (4) bekezdése értelmében: „Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben 
az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) 
befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, 
amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha 
a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes 
jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egé-
szében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”

25  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 84. pontja szerint „közvetett 
tulajdon, illetve közvetett befolyás: egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogá-
nak a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás 
(köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett 
tulajdon, a közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett be-
folyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát 
meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni há-
nyada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdo-
ni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.”
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A Magyar Állam társaságalapítási jogát az általános (valamennyi magyarorszá-
gi székhelyű gazdasági társaságra érvényes) alapítási szabályokat illetően a Polgá-
ri Törvénykönyv rendelkezései tartalmazzák, míg a köztulajdonban levő gazdasági 
társaságok alapítására vonatkozó speciális szabályokat az állami vagyontörvényben, 
illetve a nemzeti vagyontörvényben lelhetjük meg. E helyütt külön nem foglalko-
zom az általános társaságalapítási normákkal; ezeket az új Polgári Törvénykönyv 
Harmadik Könyve tartalmazza, ezek körében nem találunk a közérdekhez, az át-
láthatósághoz, vagy a nyilvánossághoz közvetlenül kapcsolható rendelkezéseket. Ez 
utóbbiak tekintetében ugyanis egyrészt a 2007-ben elfogadott állami vagyontörvény 
(Vtv., vagy más rövidítéssel: Vagyontv.),26 másrészt a 2011-es közpénzügyi törvény-
csomag részeként elfogadott nemzeti vagyontörvény (Nvt.)27 bír relevanciával.

A közérdek szempontjából a köztulajdonban álló gazdasági társaságok alapítását 
illetően az egyik legfontosabb tényező, hogy a piaci hatásoknak, sőt a monopol-
helyzetben levő közszolgáltató társaságokon kívüli gazdasági társaságok esetében a 
versenykörülményeknek – főképpen az államháztartási szervezeti alaptípust meg-
testesítő költségvetési szervhez képest jelentős mértékben – kitett gazdasági tár-
saságok esetlegesen bekövetkező kudarca a tulajdonos államra nézve nem járhat 
beláthatatlan anyagi felelősségi következményekkel. Ezt megelőzendő rendelkezik 
akként a Vtv., hogy az állam – a törvényes képviseletét ellátó szerv útján – csak 
olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, illetve olyan gazdálkodó szervezetet ala-
píthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
E szabály következtében a Magyar Állam tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 
– néhány kivételtől eltekintve – részvénytársasági (zrt.), illetve korlátolt felelősségű 
társasági formában működnek; mellettük még az egyesülési forma alkalmazására 
találhatunk példákat.

A Vtv. főszabálya alapján gazdálkodó szervezet alapítására, illetőleg gazdálkodó 
szervezetben tulajdonosi jogok gyakorlására – törvény vagy a Vtv.-ben meghatá-
rozottak szerint az állami vagyonért felügyeletéért felelős miniszter, illetve a kor-
mányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által kibocsátott minisz-
teri rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az állam nevében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelési Zártkörűen működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) jogosult. Gaz-
dálkodó szervezet alapítása során történő eljárásra az MNV Zrt. más személynek, 
szervezetnek is adhat meghatalmazást. 

Központi költségvetési szerv gazdálkodó szervezet alapítását, ilyenben részese-
dés (vagy már meglevő részesedése mellé további részesedés) szerzését az MNV 
Zrt.-nél kezdeményezheti; mindezt a Vtv. az adott központi költségvetési szerv 
alaptevékenységébe tartozó közfeladat hatékonyabb ellátása céljából tartja meg-
engedhetőnek. A Vtv. az alapítási (részesedésszerzési) kezdeményezés kiemelkedő 

26  2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (Vtv.; Vagyontv.).
27  2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvt.).
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fontosságú előfeltételeként írja elő, hogy ennek során a kezdeményezőnek be kell 
mutatnia a gazdálkodó szervezet alapításának indokait, a más módon és más szer-
vezeti (jellemzően költségvetési szervi) formában történő feladatellátással szembeni 
előnyeit, valamint azt, hogy a piacra lépés nem jár versenytorzító hatással. A gazdál-
kodó szervezet alapítását engedélyező döntéssel és a kezdeményező központi költ-
ségvetési szerv részére az alapítás során eljárásra jogosító meghatalmazás kiadásával 
egyidejűleg az MNV Zrt. dönt az adott helyzetben szükségesnek mutatkozó állami 
vagyontárgyaknak (vagyonelemeknek) az alapítandó gazdálkodó szervezet részére 
történő – nem pénzbeli hozzájárulásként vagy más módon történő – rendelkezésé-
re bocsátásáról (tulajdonba vagy használatba adásáról). Találhatunk továbbá arra is 
példát, hogy az Országgyűlés törvényben rendelkezik a közfeladat ellátásához szük-
séges vagyontárgyaknak a meghatározott gazdasági társaságnak való használatba 
adásáról (vagyonkezelésbe adásáról).28

Helyi önkormányzati oldalon gazdasági társaságot kizárólag29 az önkormányzat 
képviselő-testülete (közgyűlése) alapíthat, illetve dönthet már létező gazdasági tár-
saság tulajdonrészének (részvény, üzletrész) megvásárlásáról, átvételéről. 

Az Mötv. úgy fogalmaz, hogy gazdasági társaságot – más szervezeti formák, 
így különösen a közszféra szervezeti alaptípusának számító költségvetési szervek 
mellett – a helyi önkormányzat a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásá-
ra alapíthat, erre akár for profit, akár nonprofit működési formában sor kerülhet. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a helyi önkormányzatok el lennének 
zárva a közszolgáltatások körén túlmenően a cégalapítástól, ennek keretét részben 
az Alaptörvény az önkormányzatok vállalkozási szabadságának kimondásával, rész-
ben pedig az Mötv. az ún. önként vállalt (vagy fakultatív) önkormányzati feladat- és 
hatáskörök szabályozásával biztosítja. Az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének g) 
pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzatok jogosultak a helyi közügyek intézé-
se körében a törvény keretei között vállalkozást folytatni, azzal, hogy ennek forrását 
az e célra felhasználható vagyona, illetve bevételei képezhetik, valamint e tevékeny-
sége nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. Az Mötv. 
10. §-ának (2) bekezdése pedig a helyi önkormányzatok azon jogosultságát rögzíti, 
amely lehetővé teszi minden olyan helyi közügy önként felvállalt, önálló megoldá-
sát, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vál-

28  Lásd a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. §-át, 
amelynek alapján a városligeti ingatlanok nagy része a 100%-os állami tulajdonban levő Város-
liget Ingatlanfejlesztő Zrt. vagyonkezelésébe kerül, méghozzá szokatlanul hosszú időszakra, 99 
esztendőre. Mindezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a törvényi szintű döntést elsődlege-
sen az indokolta, hogy a szóban forgó terület nemcsak állami tulajdon, hanem jelentős részben 
önkormányzati (Fővárosi Önkormányzat, illetve Budapest-Zugló Önkormányzata) tulajdont ké-
pez.

29  E hatáskörének gyakorlását az Mötv. 42. § 7. pontjában található tiltó szabály értelmében a 
képviselő-testület (közgyűlés) másra nem ruházhatja át.
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lalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem 
ellentétes. Emez általános korláton túlmenően – mintegy az alaptörvényi kereteket 
tovább finomítva – az Mötv. azt is előírja, hogy az önként vállalt feladatellátás nem 
veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskö-
rök ellátását, továbbá a feladatellátás finanszírozásának forrásaként csak az önkor-
mányzat saját bevételei vagy az erre a célra biztosított külön források szolgálhatnak.

Az Alaptörvényben nevesített kollektív önkormányzati alapjog gyakorlásához 
a nemzeti vagyontörvényünk további korlátozásokat (zsinórmértékeket) határoz 
meg. Ezek értelmében: 1. a helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező 
feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti (ez lényegében az Mötv.-ben foglalt kor-
látozás megismétlése), valamint 2. a helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó 
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzá-
járulásának mértékét (mint láthattuk, hasonló, a közérdek védelmét megvalósító 
korlátozás létezik az állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezetek alapítása kö-
rében is).

További két fontos – az állami és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 
társaságok alapítására, illetve részesedésszerzésére nézve egyaránt érvényes – tör-
vényi szabályt találhatunk a nemzeti vagyontörvény 8. §-ában. E szabályok részint 
a 100%-os köztulajdonban álló gazdasági társaságok, részint pedig a köztulajdonosi 
többségi befolyás30 mellett működő nonprofit gazdasági társaságok alapítása, vala-
mint az ilyen társaságokban való részesedések megszerzése tekintetében állapítanak 
meg szigorú korlátokat. 

A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság an-
nak a közfeladatnak (közszolgáltatásnak) végzésére, amelynek ellátása érdekében 
őt magát létrehozták, gazdasági társaságot nem alapíthat. Azaz egy távhőszolgál-
tató önkormányzati gazdasági társaság (feltéve, hogy kizárólagosan köztulajdon-
ban áll) nem hozhat létre egy távhőszolgáltatással foglalkozó leánycéget. Meg-
jegyzendő, hogy e tiltó szabály nem vonatkozik a Vtv. szerinti ún. tulajdonosi 
joggyakorló társaságokra, mint amilyen az MNV Zrt. vagy a Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt.

Ami pedig a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi tilalmat ille-
ti, az Nvt. kimondja, hogy e társaságok (feltéve, hogy bennük az állam vagy a helyi 
önkormányzat külön-külön vagy együttesen legalább többségi befolyással31 rendel-
kezik) egyfelől csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazda-
sági társaságban szerezhet részesedést, és csak olyan nonprofit gazdasági társaságot 
alapíthat, amelyben többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Továbbá az ilyen 

30  Itt nem a Kgttv., hanem az Nvt. szerinti, azaz a meghatározó befolyást is felölelő többségi 
befolyás fogalomról van szó.

31  Lásd az előző lábjegyzetet.
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módon alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, illetőleg gaz-
dasági társaságban nem szerezhet részesedést.32

A Magyar Államon és a helyi önkormányzatokon, mint a két alapvető szereplőn 
kívül a törvényi taxáció felöleli még az alábbi jogi személyeket is: 

− a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásait33, 
− a többcélú kistérségi társulásokat34, 
− a fejlesztési tanácsokat35, 
− a nemzetiségi önkormányzatatokat, illetve a nemzetiségi önkormányzatok 

jogi személyiségű társulásait36, továbbá 
− a költségvetési szerveket37 (függetlenül attól, hogy melyik költségvetési szerv-

típusról van szó), valamint 
− a közalapítványokat38. 

32  A nonprofit gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvényi alapítási szabályok alól létezik egy 
fontos kivétel: e tilalmak ugyanis nem vonatkoznak a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző 
nonprofit gazdasági társaságokra.

33  Lásd a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87–
95. §-ait.

34  Az Mötv. 157. § c) pontja által időközben hatályon kívül helyezett, a települési önkormány-
zatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrejött társulások. 
Az Mötv. a többcélú kistérségi társulásokat nem szüntette meg, csupán arra kötelezte a társulást 
létrehozó települési önkormányzatokat, hogy a társulási megállapodást vizsgálják felül, és gon-
doskodjanak a megállapodásnak az Mötv. új társulási normáinak (Mötv. 87–95. §) való megfe-
leléséről.

35  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. §-a értelmében 
a megyei önkormányzati közgyűlések a régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, to-
vábbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátása céljából térségi fejlesztési tanácsot hozhat-
nak létre. Maga a törvény egyébiránt két ilyen fejlesztési tanácsot – a Balaton Fejlesztési Tanácsot, 
illetőleg a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot – külön is nevesít. Mindkét nevesített fejlesztési 
tanácsnak van saját (100%-os tulajdonú) gazdasági társasága, egyfelől a Balatoni Integrációs és 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., másfelől pedig a Tokaj Borvidék Fejlődéséért 
Nonprofit Kft. 

36  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján létrejött országos, illetve 
helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint az ezek részvételével működő társulások (ez utób-
biak esetében az Mötv. társulási normái megfelelően alkalmazandók).

37  A költségvetési szerv a közszféra szervezeti alaptípusa, amelyet jogszabályban vagy alapító 
okiratban meghatározott közfeladat ellátására hoznak létre az államháztartásról szóló 2011. évi 
törvény II. fejezetében található szabályozással adekvátan.

38  Az alapítvány egy sajátos változata, amelyet – a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) 74/G. §-a 
alapján kizárólag az Országgyűlés, a Kormány, illetve a helyi önkormányzatok hozhattak létre 
2006. augusztus 24-ig; ezt követően új közalapítványt már nem lehet létesíteni, a már működő 
közalapítványok azonban tovább működhetnek.
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AZ ÁTLÁTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYE

A közérdeknek a nemzeti közvagyon (állami vagyon, önkormányzati vagyon) vé-
delme érdekében történő, a tulajdonosi/vállalkozói felelősség korlátozásával kap-
csolatos regulációja mellett ugyancsak a közérdek kifejeződését érhetjük tetten az 
átláthatóság elvének és követelményének, és az ehhez szervesen kapcsolódó ún. 
átlátható szervezet jogintézményének törvényi szabályozásában. Amellett, hogy az 
átláthatóságra vonatkozó bizonyos elemeket maga az Alaptörvény is megfogalmaz 
(„A  közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának 
elve szerint kell kezelni”39); az átláthatóság kérdéskörének átfogó szabályozására a 
nemzeti vagyonról szóló sarkalatos törvényben (Nvt.) kerül sor. E törvény rendel-
kezéseinek40 figyelembevételével a köz szervezetein (elsősorban a központi és helyi 
költségvetési szervek, de idesorolandó az olyan gazdálkodó szervezet is, amelyben 
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 
rendelkezik) kívül az átláthatóság követelményének azok a gazdálkodó szervezetek 
felelnek meg, amelyeknek 

− a tulajdonosi szerkezete (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg-
előzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint 
meghatározott tényleges tulajdonosa) megismerhető; 

− az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejleszté-
si Szervezet (OECD) tagállamában, vagy pedig olyan más államban rendel-
kezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülé-
séről szóló egyezménye van;

− nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

− a gazdálkodó szervezetben (közvetlenül vagy közvetetten) több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy vonatkozásá-
ban az előző három pontban taglalt feltételek fennállnak; 

továbbá: az egyházi jogi személy, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi 
állami vagy helyhatósági szerv, valamint az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szó-
ló megállapodásban részes állam szabályozott piacára (értéktőzsdéjére) bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság. 

Az Nvt. alapján az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági 
társaságot, illetőleg nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely 
az előzőekben foglaltak figyelembevételével nem minősül átlátható szervezetnek. E 
szabály alól azonban a társasági részesedésszerzéseket illetően vannak bizonyos, ra-

39  Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (2) bekezdésének második mondata.
40  Lásd az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. pontját.
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cionális megfontolásokon nyugvó kivételek: ilyen kivételt képez az öröklés vagy tör-
vényi rendelkezés alapján, valamint a követelés fejében szerzett gazdasági társasági 
részesedés. Ezen esetekben éppenséggel a közérdek az, ami megköveteli a kivétele-
zést, ellenkező esetben ugyanis a nemzeti közvagyon gyarapítását akadályoznánk 
meg. Másik oldalról viszont az is magától értetődő, hogy az átláthatóság hiányát 
ezekben az esetekben az állami vagy önkormányzati tulajdonszerzést követően ha-
ladéktalanul orvosolni kell; ezt az Nvt. – haladéktalan intézkedési kötelezettség for-
májában – a társasági részesedést megszerző kötelezettségévé teszi.

Hasonlóképpen problematikus helyzetet idéz elő, amikor az állam vagy a helyi 
önkormányzat által alapított vagy részesedésével működő gazdasági társaság (vagy 
annak valamely tagja) az állam vagy a helyi önkormányzat általi alapítást vagy része-
sedésszerzést követően válik nem átláthatóvá. Erre az esetre nézve is szigorú előírást 
tartalmaz az Nvt.: ilyenkor az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos köteles 
kezdeményezni a társasági szerződés felülvizsgálatát, és a társaság tulajdonosi szer-
kezetének az átlátható szervezetre vonatkozó előírásokkal adekvát átalakítását.

A KÖZÉRDEK VÉDELME A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK  
MŰKÖDÉSE SORÁN

A közérdek védelmében született, azt szolgálja az az alkotmányos, s egyúttal a továb-
bi jogi szabályozáshoz kiindulópontként és igazodási pontként szolgáló keretren-
delkezés, amely az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek gazdálkodása tekintetében jóval magasabb mércét határoz meg, mint a 
magántulajdonban levő gazdasági társaságok esetében. Eszerint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok a törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen 
gazdálkodnak, melynek során a törvényesség követelménye mellett a célszerűség és 
az eredményesség követelményeit is szem előtt kell tartaniuk.41

Az állami vagyon körében főszabályként az alapításhoz hasonlóan ugyancsak – 
feltéve, hogy törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – az MNV 
Zrt. gyakorolja az államot megillető tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogok és kö-
telezettségek összességét (tulajdonosi joggyakorlás) a rábízott társasági részesedé-
sek felett; mindez hozzávetőlegesen félezer gazdálkodó szervezet feletti – közvetlen 
vagy közvetett – joggyakorlási kötelezettséget involvál. Miként az 1. ábrán már lát-
ható volt, az MNV Zrt. portfóliójába tartozó gazdasági társaságok mintegy kéthar-
mad-egyharmad arányban vannak többségi, illetve kisebbségi állami tulajdonban42; 

41  Magyarország Alaptörvénye 38. cikkének (5) bekezdése.
42  Az említett adatokhoz rögtön hozzá kell fűzni, hogy azok a közvetlen állami tulajdonban 

levő társasági részesedésekre vonatkoznak, az e társaságok által alapított cégek, vagy az e társasá-
gok által megszerzett társaságok részesedéseire nem.
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s irányukban túlnyomórészt az MNV Zrt. közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogo-
kat, csupán a társasági portfólió 14%-ában valósul meg közvetett – megbízási szer-
ződés43 útján más szereplőnek általában meghatározott időre átadott – tulajdonosi 
joggyakorlás. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az Nvt. alapján a társasági 
részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson 
alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatáro-
zott részének gyakorlása során. Fontos korlátozó szabály, hogy ilyen meghatalmazás 
kizárólag az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. pontjában taxatíve meghatározott személyek 
részére adható.

Amennyiben a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetben az állam nevében 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorló személy nem központi költség-
vetési szerv, és e jogosítványait az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján gyakorolja, 
úgy köteles az MNV Zrt. előzetes engedélyét kérni az érintett állami vagyontárgy 
apportként való szolgáltatásához (vagy más módon a gazdálkodó szervezet tulajdo-
nába adásához), valamint a tőkeemeléshez, illetve a nem kötelező tőkeleszállításhoz, 
továbbá a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetéséhez vagy 
átalakulásához (egyszerű átalakulás, egyesülés, szétválás).

Nyilvánvaló közérdek fűződik ahhoz, hogy a köztulajdonban álló gazdasági tár-
saságokban a tőkeszerkezet esetleges átrendeződése ne érintse kedvezőtlen irány-
ban a köztulajdonos pozícióit; így például a társaságban az új magántulajdonos(ok) 
megjelenése ne járhasson azzal a következménnyel, hogy az állam vagy a helyi ön-
kormányzat addigi többségi tulajdonosi pozíciója kisebbségi tulajdonosi pozícióba 
váltson át.44 E kedvezőtlen fejleményeket kontrollálandó az Nvt. kimondja, hogy ah-
hoz a tőkeemeléshez, amely az állam vagy az önkormányzat tulajdoni részarányának 
csökkenését eredményezi olyan gazdasági társaságban, amelyben az állam vagy a he-
lyi önkormányzat – külön-külön vagy együttesen – több mint 50%-os tulajdoni rész-
aránnyal rendelkezik, e döntéshez nem elegendő a tulajdonosi joggyakorló előzetes 
hozzájárulása; hanem ezen túlmenően az ilyen döntéshez meg kell szerezni még

− ha az érintett gazdasági társaság saját tőkéje45 meghaladja a 2 milliárd forin-
tot: az állami részesedés tekintetében a kormány jóváhagyó határozatát, az 
önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képvise-
lő-testületének minősített többségű jóváhagyó határozatát;

43  Ezzel kapcsolatosan fontos korlátozást állapít meg az Nvt. 8. §-ának (7) bekezdése, amely 
szerint a gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasági 
részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya.

44  Lényeges viszont, hogy amennyiben az adott gazdasági társaságban az állam és a helyi ön-
kormányzat együttesen rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdoni részaránnyal, akkor a rész-
arány-csökkenés vonatkozásában az állam és az önkormányzat tulajdoni hányadának együttes 
összegét kell figyelembe venni.

45  Saját tőke alatt a tőkeemelést megelőző évre vonatkozóan elfogadott éves beszámolóban ki-
mutatott saját tőke összegét kell érteni.
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− ha az érintett gazdasági társaság az Nvt. 2. melléklete szerint nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt jelentőségű gazdasági társaságnak minősül: az állami 
részesedés tekintetében a kormány jóváhagyó határozatát, az önkormányzati 
részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
minősített többségű jóváhagyó határozatát;

− ha az érintett gazdasági társaság saját tőkéje46 500 millió és 2 milliárd forint 
közé esik (és feltéve, hogy nem minősül az Nvt. 2. melléklete szerint nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdasági társaságnak): az állami 
részesedés tekintetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jó-
váhagyó határozatát, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének egyszerű többségű jóváhagyó határo-
zatát.

Indokolatlan túlbiztosítás lenne, ezért a törvény kimondja, hogy nincs szükség az 
előzőekben említett jóváhagyó határozatok megszerzésére, amennyiben az adott 
gazdasági társaság tőkeszerkezetének tőkeemelés útján megvalósuló átrendeződése 
az állam vagy a helyi önkormányzat (külön-külön vagy együttesen) 100%-os tu-
lajdonában álló gazdasági társaság részesedésszerzésével történik. Ilyen esetekben 
viszont az Nvt. a jövőre nézve biztosítékként előírja, hogy a részesedésszerző gazda-
sági társaságban fennálló társasági részesedésre – az állam és a helyi önkormányzat 
által történő tulajdonszerzést kivéve – ex lege 5 éves elidegenítési és terhelési tila-
lom, valamint a gazdasági társaság tagjain kívüli harmadik személy általi tőkeeme-
lési tilalom áll fenn.

További, a gazdasági társaság működési létszakát érintő fontos törvényi szabály 
vonatkozik köztulajdonban álló gazdasági társaságok egyes stratégiai döntéseire; 
ideértve egyfelől a gazdálkodó szervezet alapításával vagy megszüntetésével, másfe-
lől pedig a gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzésével vagy átruházásával 
kapcsolatos döntéseket. Ezen társasági döntéshozatali körben a gazdasági társasá-
gokra vonatkozó általános polgári jogi szabályokhoz képest az Nvt. magasabb dön-
téshozatali szintet követel meg. Eszerint azoknak a 

gazdasági társaságoknak esetében, amelyekben az állam vagy a helyi önkormány-
zat külön-külön vagy együttesen többségi befolyással rendelkezik, e stratégiai dön-
tések meghozatala kizárólag a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik.

Az állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezetek működésére nézve a Vtv. egy 
általános zsinórmértéket állapít meg,47 amely szerint az állam nevében tulajdonosi 
jogokat gyakorló szervezetek (például az MNV Zrt.) a tulajdonosi joggyakorlásuk 
alá tartozó gazdasági társaságoknál és más gazdálkodó szervezeteknél kötelesek ér-
vényesíteni 

46  Lásd az előző lábjegyzetet.
47  Vtv. 30. § (1) bekezdés. 
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− egyfelől a cégvezetés felelősségét, valamint 
− másfelől a közérdek érvényesülését 
biztosító vagyongazdálkodást.
További, ugyancsak a közérdekre tekintettel fogant jogi normát találhatunk a Vtv. 

rendelkezései között a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működését érin-
tő jogügylet megkötésével összefüggésben.48 Eszerint az állam nevében tulajdonosi 
jogokat gyakorló szervezet közérdekből és kivételesen indokolt esetben a lakosság 
alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében olyan – követelésvásárlással 
összefüggő – jogügyletet is köthet, amelyben a jogügylet ellenértékének meghatáro-
zásakor a lakosság ellátásbiztonsághoz fűződő érdekét is figyelembe veszi.

Végül, de nem utolsósorban szintén a közérdekre (is) tekintettel szabályozza a 
Vtv. a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél az adott gazdálkodó szer-
vezet és a tagja/részvényese között létrejövő szerződéssel összefüggésben, hogy az 
ilyen szerződést (annak aláírásától számított harminc napon belül) a cégbíróságon a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni.49 E letétbehelyezési kötelezettséget nem kell al-
kalmazni azonban abban az esetben, ha a köztulajdonban álló gazdasági társaság és 
a tag/részvényes a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meg-
határozott szokásos nagyságrendű szerződést köt; továbbá akkor sem, ha a letétbe-
helyezés banktitok sérelmével járna.

A KÖZTULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK  
MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

A köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok) vonatkozásá-
ban a nyilvánosság két szintjéről beszélhetünk. Egyfelől létezik egy alapszintű nyil-
vánosság, amely valamennyi Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet szá-
mára határoz meg kötelező közzétételi elemeket, függetlenül attól, hogy milyen az 
adott gazdasági társaság tulajdonosi kompozíciója. Másfelől van a nyilvánosságnak 
egy emelt szintje, amely esetében a kötelező közzétételi elemek már nem minden 
gazdálkodó szervezetet, csupán – feltéve, hogy az adott gazdasági társaság ún. köz-
feladatot ellátó szervnek minősül – a köztulajdonban levőket terheli. 

A nyilvánosság – minden gazdálkodó szervezetre kötelező – alapszintjét a cég-
nyilvánosság jelenti. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámo-
lásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) szerinti cégnyilvánosság testesíti meg, amelyet 
a cégiratok (cégjegyzék, a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló mellék-
letek, illetve törvény által előírt egyéb okiratok) cégbíróság általi regisztrációja (cég-
nyilvántartás) biztosít. A cégnyilvántartási kötelezettséget a törvény – egyebek (a 

48  Vtv. 30. § (2) bekezdés.
49  Vtv. 30. § (5) bekezdés.
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forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme) mellett – a közérdekre 
hivatkozással határozza meg. Technikai-szervezeti értelemben a cégnyilvánosságot 
a cégbíróság, a céginformációs szolgálat (Igazságügyi Minisztérium Céginformáci-
ós és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat), valamint a Cégköz-
lönyben történő közzététel biztosítja.

A  nyilvánosság – csak a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek esetében 
releváns – emelt szintjét a közérdekű adatok nyilvánossága jelenti. E nyilvánossá-
gi szint kiindulópontja az Alaptörvényben gyökerezik, amely az alapjogok körében 
mindenki számára biztosítja a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez 
való jogosultságot.50 Ugyancsak az Alaptörvény mondja ki, hogy 

− a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt el-
számolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával; 

− a közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának 
elve szerint kell kezelni; illetőleg

− a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.51

Fenti rendelkezéseivel az Alaptörvény alkotmányos szintre emelte a közpénzekkel 
való gazdálkodás átláthatóságának követelményét, valamint a nemzeti közvagyon-
ra és a közpénzekre vonatkozó adatok közérdekű adattá minősítését. Ezen alkot-
mányos rendelkezésekre alapozva az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) elfogadásának egyik 
fontos célkitűzése az volt, hogy a közügyek átláthatósága a közérdekű adatok, illetve 
a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog ér-
vényesítésével megvalósuljon. Ennek érdekében az Infotv. a közszféra szervezetei-
nek (köztük értelemszerűen a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak és más 
gazdálkodó szervezeteknek) nyilvánosságra hozatali/közzétételi kötelezettségét két 
adatkörhöz kapcsolódóan határozza meg. Egyfelől a közérdekű adatok köre tekin-
tetében, közérdekű adaton értve52 az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, va-
lamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával ösz-
szefüggésben keletkezett adatot (feltéve, hogy az nem esik a személyes adat fogalma 
alá). E törvényi fogalommeghatározás egyértelművé teszi, hogy a közérdekű adat-
kör elsődlegesen a közfeladat ellátásának funkciójához kapcsolódik. Megjelenési 
formáját, adathordozóját tekintve a közérdekű adat lehet bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül az adat kezelésének módjá-
tól, illetőleg önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Az Infotv. fogalommeghatározása 
kiegészül még egy példálózó felsorolással, eszerint különösen a hatáskörre, illeté-

50  Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdés.
51  Magyarország Alaptörvénye 39. cikk (2) bekezdés.
52  Infotv. 3. § 5. pont.
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kességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabá-
lyokra, valamint a gazdálkodásra, továbbá a megkötött szerződésekre vonatkozó 
adatok minősülnek közérdekű adatnak. Másfelől a közérdekű adatkör mellett az 
Infotv. ismer egy másik releváns adatkört is, a közérdekből nyilvános adatot; amely-
nek fogalmát a törvény a közérdekű adathoz képest határozza meg.53 Ennek értel-
mében közérdekből nyilvános adatnak minősül a közérdekű adat fogalma alá nem 
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét 
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekből nyilvános 
adatnak minősíti az Infotv. a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró 
személy nevét, feladatkörét, munkakörét, vezetői megbízását, valamint a közfeladat 
ellátásával összefüggő egyéb személyes adatát, továbbá azokat a személyes adatait, 
amelyek megismerhetőségét a törvény előírja. A törvény alapján ugyancsak a közér-
dekből nyilvános adatok körébe tartozik a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi ön-
kormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más 
módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében 
lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat. 

Az információszabadság rendszerének meghatározó s témánk szemszögéből is 
kiemelendő szereplője az ún. adatfelelős. Mind a közérdekű adatok, mind pedig a 
közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában adatfelelősnek az a közfeladatot el-
látó szerv minősül, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű 
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett. Az In-
fotv. a közfeladatot ellátó szerv fogalmát gyűjtőkategóriaként kezeli, idesorolva az 
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személy összességét. 

Jogalkalmazási gyakorlatunk a közfeladatot ellátó szerv fogalma alá tartozó szer-
vezetek körét  – nagyon helyesen – igen tágan értelmezi. Így például (témánkhoz 
szorosan kapcsolódva) az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.54 vagy a 
Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.)55 esetében a vonatkozó bíró-
sági ítélet megállapította, hogy e köztulajdonban álló gazdasági társaságok – bár 
nem képezheti vita tárgyát, hogy e gazdálkodó szervezetek üzleti környezetben, a 
versenyszférában fejtik ki tevékenységüket – az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó 
szervnek minősülnek. 

A nemzeti vagyon állami vagyonrésze tekintetében egyébiránt a Vtv. eléggé vilá-
gos eligazítást nyújt, amikor akként rendelkezik, hogy

53  Infotv. 3. § 6. pont.
54  Fővárosi Törvényszék P.23576/2015/10. számú határozat közérdekű adat kiadása tárgyában.
55  Fővárosi Törvényszék P.23267/2015/4. számú határozat közérdekű adat kiadása tárgyában. 

Az már más lapra tartozik, hogy a törvényszék ítélete nem kötelezte az Eximbank Zrt.-t a perben 
érintett közérdekű adatok kiadására, mivel akként ítélte meg, hogy ezt egy – az adott szituációban 
jogi preferenciával bíró – másik titokfajta, a banktitok nem teszi lehetővé.
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1.  közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az 
azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat 
azzal, hogy külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja; illetőleg

2.  az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv az Infotv. szerin-
ti közfeladatot ellátó szervnek minősül.

A közfeladatot ellátó szervet (mint adatfelelőst) terheli 
− egyfelől az a passzív kötelezettség, hogy lehetővé tegye, hogy a kezelésében 

lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – feltéve, hogy az 
érintett adat nem esik megismerhetőségi korlátozás alá (erről részletesebben 
szólok a későbbiekben) – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse; e 
körben az információáramláshoz tehát alapvetően a másik oldal (az ún. adat-
igénylő) aktivitása szükséges56;

− másfelől a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási – értelemszerűen ak-
tív – kötelezettség, melynek alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe 
tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és 
gyors tájékoztatását; az e tájékoztatási kötelezettség (közzétételi kötelezett-
ség) adattartalmával kapcsolatosan az Infotv. egy exemplifikatív felsorolást 
tartalmaz, mely szerint idetartoznak különösen az állami és önkormányzati 
költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a pia-
ci szereplők, a magánszervezetek és magánszemélyek részére különleges vagy 
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozó adatok.

A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

Fentebb vázolt két, információszabadsággal összefüggő kötelezettség közül a köz-
feladatot ellátó szerv (esetünkben a köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek) 
aktív részvételét alaphelyzetben (tehát kívülről külön megfogalmazódó igény nél-
kül) a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése igényli. 
Ennek teljesítését az Infotv. kötelező jelleggel elektronikus úton, elektronikus köz-
zététel formájában rendeli el, amely az internetes honlapon digitális formában kell 
megtörténjen. Az elektronikus közzététel csak akkor megfelelő, ha az 1. korláto-
zástól mentes, 2. kinyomtatható, 3. adatvesztés és adattorzulás nélkül kimásolható 
(részleteiben is), és díjmentes (a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a 
hálózati adatátvitel szempontjából egyaránt) hozzáférést garantál a közérdekű ada-
tok után érdeklődő közönség számára. Fontos szabály még az is, amely előírja, hogy 

56  Az adatigénylés menetét, részletes szabályait az Infotv. 28–31. §-ai szabályozzák.
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a közzétett adatok megismerése nem köthető személyes adatok közléséhez (tehát 
például látogatói regisztrációhoz).

Az Infotv. alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok nem tartoznak57 
azon közfeladatot ellátó szervek körébe, amelyek a közzétételi listák szerinti adat-
tartalmat a saját internetes honlapjukon kötelesek közzétenni. E kötelezettségüknek 
a szóban forgó gazdálkodó szervezetek a saját honlapon történő közzététel helyett 
adatközlő58 útján – választásuk szerint – a felügyeletüket, szakmai irányításukat 
vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, vagy 
az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

Elektronikus közzétételi (tájékoztatási) kötelezettségüknek a közfeladatot ellátó 
szervek (mint adatfelelősök) az Infotv. 37. §-ában meghatározott közzétételi listák 
útján kötelesek eleget tenni. Hatályos jogunk három közzétételi listát ismer, úgy-
mint 1. általános közzétételi lista (ennek pontos adattartalmát az Infotv. 1. mellék-
lete pontosan meghatározza59), 2. különös közzétételi lista (külön jogszabály alapján 
egyes ágazatokra, vagy a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan közzéteendő 
adatok – a Kgttv. által elrendelt közzétételi kötelezettségek idetartoznak, az aláb-
biakban erre röviden külön is kitérek), valamint 3. egyedi közzétételi lista (a közzé-
tételre kötelezett szerv vezetője, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, 
azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő 
hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg). Az elektroni-
kus közzétételi kötelezettséghez szorosan kapcsolódik a közzétett adatok folyamatos 
karbantartásának, az adatok szükség szerinti frissítésének kötelezettsége. 

A Kgttv. szerinti különös közzétételi lista a törvény szervi hatálya alá tartozó köz-
tulajdonban álló gazdasági társaságokra nézve jelent kötelezettséget. Ennek alap-
ján az érintett köztulajdonban álló gazdasági társaság az Infotv.-ben meghatározott 
feltételeknek (korlátozásmentesség, kinyomtathatóság, teljes körű kimásolhatóság, 
díjmentesség) maradéktalanul eleget téve köteles internetes honlapján közzétenni a 
vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyve szerinti 
vezető állású munkavállalók60, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszám-
la feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók nevét, tisztségét vagy munkakörét, 
továbbá foglalkoztatási jogviszonyuktól függően az őket megillető pénzügyi jutta-

57  Infotv. 33. § (2) bekezdés.
58  Az Infotv. 3. §-ának 20. pontja alapján adatközlőnek az a közfeladatot ellátó szerv minősül, 

amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott 
adatot honlapon közzéteszi. Értelemszerűen amennyiben az adatfelelős saját maga teszi közzé az 
adatot, az adatközlőre vonatkozó törvényi rendelkezések rá is vonatkoznak.

59  Ezek formai-technikai szabályait, minimumkövetelményeit állapítja meg a közzétételi lis-
tákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) 
IHM-rendelet.

60  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §.
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tásokkal (bér, megbízási díj, egyéb járandóság, végkielégítés, stb.) kapcsolatos meg-
határozott adatokat (személyi közzétételi kötelezettség). 

A Kgttv. a köztulajdonban álló gazdasági társaság részére további közzétételi kö-
telezettségként előírja, hogy a társaságnak gondoskodnia kell a pénzeszközei fel-
használásával, a vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű köz-
beszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű61 – árubeszerzésre, 
építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasz-
nosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra 
vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő 
felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében an-
nak időtartamára vonatkozó adatok, valamint ezen adatok változásainak közzétehe-
tővé tételéről (működési közzétételi kötelezettség). 

Amennyiben pedig a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján ajánlatkérő szervezetnek minősül, 
ez esetben a Kbt.-ben meghatározott különös közzétételi lista is közzétételi kötele-
zettséget ró a köztulajdonú társaságra. Az ajánlatkérő szervezet ugyanis a Kbt. 43. § 
alapján köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázis-
ban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a 
saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni.

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÉS A KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS  
ADATOK MEGISMERHETŐSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

A közérdekű adatok, illetve a közérdekből nyilvános adatok bárki által való meg-
ismerhetősége természetesen nem egy abszolút, minden esetben érvényes jogo-
sítvány, nyilvánvalóan léteznek ezen adatkategóriákon belül olyan adattartalmak, 
amelyek esetében korlátozással kell élni. Az Infotv. a megismerhetőség korlátozását, 
illetőleg a korlátozás lehetővé tételét három vonatkozásban rögzíti, úgymint: 

− Az ún. minősített adatok esetében, e relációban kategorikusan kizárja azon 
közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét, amelyek 
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) alapján a 
minősített adat fogalma alá tartoznak.

− Meghatározott érdekből, meghatározott körülményre tekintettel62 külön tör-
vényhozási aktussal és ebben az adatfajták pontos meghatározásával meg-

61  A  helyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonos 
önkormányzat helyi jogszabállyal (helyi önkormányzati rendelettel) a kötelezően közzétételre 
kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb 
összegben is meghatározhatja.

62  Honvédelmi érdekből, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények üldözése vagy meg-
előzése érdekében, környezet- vagy természetvédelmi érdekből, központi pénzügyi vagy deviza-
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engedi közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 
korlátozását.

− Üzleti titok védelme érdekében azzal, hogy közérdekből nyilvános adatként 
nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségve-
tés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, 
birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, an-
nak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 
kapcsolatos adat, valamint mindazon adat, amelynek megismerését vagy nyil-
vánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. E körben azonban 
a nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz (így külö-
nösen a védett ismeretekhez) való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy 
ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehe-
tőségét.

A köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok) aspektusából 
a felvázolt három korlátozásfajtából az üzleti titokkal összefüggő korlátozás szignifi-
káns (bár nyilvánvalóan a meghatározott érdekből történő korlátozás is életszerű 
például egy honvédelmi gazdasági társaság vagy a nemzetbiztonsági érdekből alapí-
tott fedővállalkozás esetében63).

Az Infotv. által meghatározott keretek között maga a Kgttv. is tartalmaz az általa 
meghatározott közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerhető-
ségének korlátozását lehetővé tevő rendelkezéseket. Az adatmegismerhetőségi kor-
látozás az Infotv.-nek részben az egyes meghatározott – jelesül nemzetbiztonsági, 
központi pénzügyi vagy külügyi – érdekből, részben az üzleti titok védelme érdeké-
ben való korlátozási lehetőségén alapszik. 

A Kgttv.-ben meghatározott adatmegismerhetőségi korlátozás értelemszerűen a 
Kgttv. szerinti különös közzétételi lista működési közzétételi kötelezettséget invol-
váló része vonatkozásában releváns; a lista személyi közzétételi kötelezettséget ki-
váltó részében korlátozásnak nincs helye.

A működési közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó adatok megismerhető-
ségének korlátozását a Kgtvv. alaphelyzetben a köztulajdonban álló gazdasági tár-
saság tevékenységi körére, illetőleg meghatározott adattartalomra nézve írja elő. 
Ennek alapján a korlátozás azokra a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra 
vonatkozik, amelyek főtevékenységként villamosenergia-termelési, villamosener-

politikai érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekin-
tettel, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel, valamint a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogra tekintettel.

63  Lásd a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 64. §-át. 
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gia-kereskedelmi, földgáz-kereskedelmi, villamosenergia-elosztási, földgázelosztá-
si, földgáztárolási, átviteli rendszerirányítási, távhőtermelési, központi adatgyűjtő 
és feldolgozó rendszer működtetési, továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötött táv-
közlési tevékenységet vagy ezen tevékenységek végzését támogató vagyonkezelői 
feladatokat látnak el. Az e körbe tartozó társaságnak, továbbá az általa közvetlenül 
vagy közvetve irányított vállalkozásnak64 az e főtevékenységek valamelyikéhez kap-
csolódóan kötött szerződésében foglalt meghatározott65 üzleti, pénzügyi, műszaki 
adatok, és az ezen szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos, valamint az 
ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló üzleti, pénzügyi, műszaki ada-
tok közül azok, amelyek nyilvánosságát az adat keletkezésétől számított meghatáro-
zott ideig66 nemzetbiztonsági, központi pénzügyi vagy külügyi érdekből korlátozni 
szükséges, nem ismerhetőek meg.

A meghatározott érdekből eredő adatmegismerhetőségi korlátozáson túl nem is-
merhetőek meg azok az adatok sem, amelyek a köztulajdonban álló gazdasági tár-
saság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatosak, 
és amelynek más által történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulaj-
donban álló gazdasági társaság vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékeny-
sége szempontjából aránytalan sérelmet okoz. A Kgttv. akkor tekinti aránytalannak 
a sérelmet, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése 
vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az álta-
la irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.

A NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÜZLETI ÉRDEK KONFLIKTUSA

Az üzleti titokkal kapcsolatos adatmegismerhetőségi korlátozás fontosságát jól mu-
tatja, hogy e témakörben pár éve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) – azon célból, hogy a nemzeti vagyonnal gazdálkodó (vagy azzal 
rendelkező) piaci szereplő gazdasági társaságok adatainak nyilvánossága és az üz-
leti titok (üzleti érdek) közötti konfliktus feloldásában támpontot nyújtson a jogal-
kalmazók számára – külön ajánlást67 bocsátott ki. Tanulságos, ezért az alábbiakban 
szó szerint szerepeltetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

64  Ezzel kapcsolatban lásd a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 23. §-ának (2)–(3) bekezdéseit. 

65  Az adatok pontos meghatározását a Kgttv. 1. melléklete tartalmazza.
66  A lehetséges időtartam vonatkozásában a Kgttv. 1. melléklete felső határokat állapít meg.
67  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a nemzeti vagyonnal gaz-

dálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánossá-
gáról (2012. augusztus 31.).
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(NAIH) egy később született ajánlásában68 a szóban forgó ajánlás szubsztanciáját 
összefoglaló mondatait: „Az ajánlás célja az volt, hogy megteremtse az összhangot az 
információszabadságra vonatkozó előírások, valamint az állami vagyon védelme és a 
tisztességes gazdasági verseny érvényre juttatása között. Az ajánlásban a Hatóság el-
ismerte: »Az üzleti adatok, információk titokban maradásához fűződő méltányolható 
érdek az állami tulajdonban lévő vagy többségi állami részesedéssel működő gazdasá-
gi társaságok esetében is fennállhat«. Mivel azonban a vonatkozó jogszabályok nem 
differenciálnak a közfeladatot ellátó szervek között a személyes és az üzleti adatok 
megismerhetősége tekintetében, a nyilvánosság ugyanolyan foka vonatkozik e gazda-
sági társaságokra. Az átláthatóság követelménye azonban azt eredményezheti, hogy a 
piaci versenyre gyakorol olyan hatást, mely által a piaci tevékenységet folytató nemzeti 
vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szereplő gazdasági érdekeit aránytala-
nul hátráltathatja, adott esetben ellehetetlenítheti. A  közpénzekkel való felelős gaz-
dálkodás egyrészről feltételezi azt, hogy az állami tulajdonban álló gazdasági társa-
ságok is egyenlő és tisztességes versenyfeltételekkel működhetnek a piacon. Másrészről 
feltételezi a közpénzekkel gazdálkodó szervek átláthatóságának érvényesülését is. Az 
Alaptörvényben és az Nvtv.-ben kitűzött célok elérése érdekében ezért elengedhetet-
lenül szükséges, hogy e követelmények egymással összhangban, egymásra tekintettel 
érvényesüljenek.”

Ugyanakkor a kép teljessége kedvéért meg kell említenünk, hogy annak a sajátos 
helyzetnek, amikor a versenyszférában az állami tulajdonban levő gazdasági társa-
ság egyszemélyben piaci versenyző és egyúttal közfeladatot ellátó szerv (az Infotv. 
szerinti adatfelelős) is, s ezáltal olyan közérdekű adatok (például az általa kötött 
szerződések) nyilvánosságra hozatalára kötelezett, amelyhez hasonló kötelezettsége 
a magántulajdonban levő piaci riválisának nincsen, nem az egyetlen információs 
aszimmetria ezen a területen. Tagadhatatlanul létezik ugyanis egy másik, ellentétes 
előjelű információs aszimmetria, amely abból következik, hogy az állami tulajdon-
ban levő gazdasági társaság tulajdonosa (az állam) egyúttal közhatalom is, amely a 
versenyszférát szabályozó, a versenyszférát jelentős mértékben érintő jogi normákat 
megalkotja. A jogi szabályozási környezet megfelelő alakításával a szabályozó állam 
„könnyen helyzetbe hozhatja” a saját gazdasági társaságát anélkül, hogy megsértené 
a jogállamiságot vagy a versenysemlegességet.

68  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH): Ajánlás a postai szolgálta-
tásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/8829. számú törvényjavaslat tár-
gyában (2016. február).



556 TANULMÁNYOK • KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOG

DE LEGE FERENDA (VÁZLAT)

I. Miként arra a korábbiakban már utaltam, a köztulajdonban álló gazdálkodó szer-
vezetekkel (gazdasági társaságokkal) kapcsolatos jogi szabályozás továbbfejlesztési 
irányának legfontosabb elemének egy, az államháztartáson kívüli közszervezetekről 
szóló törvény előkészítését és megalkotását tartom. E szervezeti kör – miközben az 
elmúlt időszakban egyre nagyobb jelentőségre tesz szert – jelenlegi jogi regulációját 
finoman fogalmazva legfeljebb a sporadikus jelzővel illethetjük: az államháztartási 
törvény nem vonatkozik rájuk, a szórványos jogi normák elsősorban három tör-
vényből (Nvt., Vtv., Kgttv.), valamint egy kormányrendeletből (Vtvr.) gereblyézhe-
tőek össze. Átfogó szabályozásról azonban még ezek együttes figyelembevételével 
sem beszélhetünk.

Az átfogó és egységes törvényi szabályozás hiánya is hozzájárulhatott (és jelenleg 
is hozzájárul) ahhoz, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok – a közérdek, 
az átláthatóság és a nyilvánosság megvalósulása nézőpontjából szemlélt – működé-
sét két (esetenként meglehetősen súlyos) anomália létezése árnyékolja be. 

Az egyik konfliktus esetében a nyilvánosság/közzététel és az üzleti titok (üzleti 
érdek) védelme ütközik egymással; ezt a konfliktust az elmúlt évek jogszabályi mó-
dosításai, úgy tűnik, többé-kevésbé képesek voltak kezelni (erről a jelen tanulmány 
korábbi fejezetében már szóltam). E téren tehát csupán a jogi szabályozásnak – el-
sődlegesen a bírói jogalkalmazási gyakorlat tapasztalataira figyelemmel való – fi-
nomhangolása jelölhető meg előttünk álló jogalkotási feladatként.

Más viszont a helyzet a másik anomáliával, a közérdek és a(z üzleti) kockázatvál-
lalás konfliktusával. Megengedhető-e, hogy közvagyoni tárgyakkal és közpénzekkel 
– azokat adott esetben kockára téve – az állam (vagy akár a helyi önkormányzat) 
minden különösebb korlátozás nélkül „beszállhasson” a gazdasági versenybe? E kér-
désre – amint azt a nemzetközi és hazai tapasztalatok is mutatják – nyilvánvalóan 
nem lehet (nem szabad) kategorikus nemmel felelni. Azonban arra mindenképpen 
törekedni kell, hogy ez a kockázatvállalás társadalmilag elfogadható mederben tör-
ténjék; az észszerű kockázatvállalást pedig leginkább egy megfelelő jogi (törvényi) 
szabályozás megteremtésével látom megvalósíthatónak. Ugyanis e tekintetben a ha-
tályos magyar jog mindezt nem képes garantálni. Az, hogy az állam – mint láthat-
tuk, néhány főképpen adminisztratív-bürokratikus természetű normától eltekintve 
– ugyanolyan alapítási szabályok mellett hozhat létre gazdasági társaságot, mint a 
magánjogi személyek, úgy vélem, nem elfogadható. A szervezeti típuskényszer je-
lenlegi – egyébként helyes és továbbviendő – szabálya pedig a korlátlan felelősség-
vállalás lehetőségének kizárásával csak a cégen túli mögöttes felelősséget zárja ki, 
a cégbe bevitt pénzeszközöket és vagyontárgyakat (apportot) az állam a gazdasági 
versenyben kockára teszi.

A közérdek és az üzleti kockázatvállalás konfliktusának időszerűségét és fontos-
ságát az elmúlt időszak számos történése is alátámasztani látszik. Csupán néhány 
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példát megemlítve, amelyek esetében legalábbis felvethető az észszerűség, az ész-
szerű kockázatvállalás kérdése: 

a)  A Magyar Nemzeti Bank (egyszemélyes állami tulajdonú részvénytársaság!) 
pár éve hat alapítványt hozott létre; ezek az alapítványok 2015-ben egymilli-
árd-kettőszázmillió forintos alaptőkével megalapították az OPTIMA Befek-
tetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-t.69 Az OPTIMA Zrt. 2016-ban 
hat leánycéget hozott létre korlátolt felelősségű társasági formában (Opti-
mum-Alfa Ingatlanbefektetési Kft., Optimum-Béta Ingatlanbefektetési Kft., 
Optimum-Gamma Ingatlanbefektetési Kft., Optimum-Delta Ingatlanbefek-
tetési Kft.; Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.; Optimum-Omega Ingat-
lanbefektetési Kft.); közülük ötöt tíz-tízmillió forintos, a hatodikat pedig a 
minimálisan kötelező hárommillió forintos törzstőkével. A hat kft. közül az 
Optimum-Béta Kft. az elmúlt évben megszerezte két másik hasonló profilú 
kft.70 tulajdonosi részesedését is. Az említett gazdasági társaságokon túl az 
MNB-alapítványok még további négy zártkörűen működő részvénytársasá-
got alapítottak: Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. – hárommilliárd-kettőszázmil-
lió forint alaptőkével, e társaság azóta egyébként egy társasági akvizícióval 
(Sport Zone Kft.) is gazdagodott; FERIDA Zrt. – kettőmilliárd forintos alap-
tőkével; Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. – hétmilliárd-kettőszázmillió fo-
rint alaptőkével; Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. – tizenkettőmilliárd forin-
tos alaptőkével. Összességében véve a Magyar Nemzeti Bank pénzeszközeit 
és vagyontárgyait felhasználva az MNB alapítványi cégbirodalma jelenleg 5 
darab zártkörűen működő részvénytársaságot és 9 darab korlátolt felelőssé-
gű társaságot, mindösszesen 14 gazdasági társaságot számlál. Még két rövid, 
csupán a tényekre szorítkozó megállapítás: 1. E cégek mindegyike verseny-
cég. 2. Az MNB alapítványi cégbirodalma – létszámát tekintve – nagyobb, 
mint a jegybanki közfeladatainak ellátásához szervesen kapcsolódó, jellem-
zően nem piaci és többnyire az adott tevékenységi területen monopolhelyze-
tet élvező társaságokból álló cégcsoport (13 ilyen társaság működik, például a 
Magyar Pénzverő Zrt., a Pénzjegynyomda Zrt., a Budapesti Értéktőzsde Zrt., 
a KELER Központi Értéktár Zrt., a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.).

b)  A Magyar Állam ez idő tájt két földgázkereskedő céggel is rendelkezik. Az 
egyik a már közel két évtizede ezen a piacon tevékenykedő és az MVM-cso-
port részeként működő Magyar Földgázkereskedő Zrt. (hárommilliárd-ti-
zenötmillió forint alaptőkével); a másik a 2014-ben ötmillió forintos alap-
tőkével létrehozott MFB Földgázkereskedő Zrt., amely alapításakor még az 

69  Eredetileg Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. 
néven.

70  ARI Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási Kft.; IMMKER Ingatlanhasznosítási és Kereske-
delmi Kft.
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MFB-csoporthoz tartozott, azóta viszont tulajdonosváltás történt, s jelenleg 
az ENKSZ (ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.) csoport részeként 
tevékenykedik. Pontosabban fogalmazva: nem tevékenykedik, hiszen a cég-
bírósági adatok szerint az MFB Földgázkereskedő Zrt.-nek az alapítása óta 
lezárult üzleti évek egyikében sem volt árbevétele. 

c)  A 2012 végén hárommilliárd-ötszázegymillió forint alaptőkével létrehozott 
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH Zrt.) az alapítása óta 
eltelt szűk fél évtizedben hét korlátolt felelősségű társaságot létesített, közülük 
ötöt (MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft.; MNKH 
Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.; Kínai – Magyar Keres-
kedőház Kft.; Orosz–Magyar Kereskedőház Kft.; Török–Magyar Kereskedő-
ház Kft.) önállóan, kettőt (ÁLDOMÁS Minősítő, Termelésszervező és Szol-
gáltató Kft.71; PROMINENCE FOOD Zrt.72) pedig magánpartnerrel együtt. 
A teljes egészében az MNKH Zrt. leánycégeként működő társaságok közül 
három vonatkozásában (Kínai–Magyar Kereskedőház Kft.; Orosz–Magyar 
Kereskedőház Kft.; Török–Magyar Kereskedőház Kft.) 2016-ban megindult 
a végelszámolási eljárás, miközben a cégbírósági adatok tanúsága szerint az 
alapításuk óta eltelt négy működési évben a három cég egyikének sem volt 
árbevétele.

II. Az államháztartáson kívüli közszervezetekről szóló törvényben kell rendezni a 
köztulajdonban álló gazdálkodó szervezetek alapításának/létrehozatalának speciá-
lis közjogi szabályait (az általános szabályokat értelemszerűen továbbra is a Polgári 
Törvénykönyv jogi személyekkel és gazdasági társaságokkal, alapítvánnyal, egyesü-
léssel kapcsolatos civiljogi normái képeznék). E reguláció az alábbi főbb pillérekre 
épülne fel:

− Az állam, illetve az önkormányzat államháztartáson kívüli szervezetként a 
Pp.-ben meghatározott gazdálkodó szervezet fogalmába sorolt szervezetek 
közül kizárólag csak korlátolt felelősségű társaságot, zártkörűen működő 
részvénytársaságot, alapítványt és egyesülést alapíthat, illetőleg ilyen szerve-
zetek alapításában vehet részt. 

− Az állam, illetve az önkormányzat gazdasági társasági részesedést szerezhet 
már működő korlátolt felelősségű társaságban, nyilvánosan működő rész-
vénytársaságban és zártkörűen működő részvénytársaságban, továbbá csat-
lakozhat már működő alapítványhoz és egyesüléshez.

71  Az MNKH Zrt. tulajdonos-partnere a lábatlani székhelyű Omega Bázis Kft.
72  Az MNKH Zrt. tulajdonos-partnere a budapesti székhelyű Pharaon-Gamma Kereskedelmi 

Kft.
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− Az állam, illetve az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokat köte-
lezően be kell sorolni az alábbi két társasági altípus egyikébe: közszolgáltató 
gazdasági társaság, vagy piaci gazdasági társaság.

− A közszolgáltató gazdasági társaság létrejöhet akár for profit, akár nonprofit 
jelleggel; ezzel szemben a piaci gazdasági társaság nonprofit jelleggel nem le-
het létrehozni. A közszolgáltató gazdasági társaság a nonprofit jelleg mellé 
– továbbra is a Civil tv. rendelkezéseinek megfelelően – megszerezheti a köz-
hasznú jogállást is.

− Piaci gazdasági társaságot csak külön jogszabály alapján lehessen létrehozni; 
állami tulajdon esetén az Országgyűlés törvényben,73 míg önkormányzati tu-
lajdon esetén a képviselő-testület rendeletben dönthessen erről. 

III. A nyilvánosságot, a tájékoztatási/közzétételi kötelezettséget illetően a problémák 
jellemzően nem szabályozási, hanem sokkal inkább hatályosulási jellegűek. Több, a 
közelmúltban lefolytatott kutatási projekt74 igen nagy számban tapasztalt negligens 
hozzáállást és gyakorlatot a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál. De példá-
ul az Infotv. 24/A. fejezetével létesített – egyébiránt egy 100%-os állami tulajdonban 
álló gazdasági társaság, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. égisze 
alatt működő – közadatkereső rendszer75 adattartalma finoman fogalmazva sem tel-
jesíti a törvény által elvárt szintet.
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PARDAVI LÁSZLÓ 

KÖZÉRDEK A KÖZBEVÉTELI JOGBAN 

Az adópolitika céljainak változása. A közteherviselés újragondolása

„Úgy vélik tehát, hogy az élet javainak, vagyis az élvezet 
matériájának fölosztására vonatkozó magánszerződéseket 
és közösségi törvényeket meg kell tartani… E törvények 
megsértése nélkül a saját javaidról gondoskodni bölcs elő-
relátás, a köz javáról gondoskodni azonkívül hazaszeretet, 
de gazság más élvezetét tönkretenni, miközben a magadét 
megszerzed.”

(Morus Tamás)

A közérdek a közbevételi jogban búvópatakként jelen lévő fogalom. Felbukkan az 
adóztatás során, a közteherviselésben, a közbevételek beszedésének indokoltságá-
ban, néha bírósági, alkotmánybírósági döntésekben. Feltűnik államháztartási kér-
désekben, és felvetődik az adózók részéről az adózás egyenlősége, igazságossága 
kérdésében is.

A tanulmány megkísérli a közérdekfogalom és az adóztatás összekapcsolását, fel-
tárni az adózás néhány közérdekkel összefüggő elemét és az állam szerepét ennek 
alakításában. A kutatás átfogóan elemzi a magyarországi adópolitika közérdekkel 
összefüggő céljait, döntéseit és eszközeit is, különös tekintettel a 2010-től megvaló-
sított adóreformokra, azoknak az adóterheléssel kapcsolatos elemeire. 

1.BEVEZETÉS

A közérdek bizonytalan tartalmú fogalom. Filozófiai, politikai, szociológiai, etikai 
és jogi szempontokból is másként értelmezhető, elemezhető, ráadásul a társadal-
mi, gazdasági hatásoknak, elvárásoknak is meglehetősen kitett, így változékony is. 
Meglehetősen gyakran, mintegy vezérelvként találkozhatunk egyes elemeivel jog-
szabályok preambulumaiban, alkotmánybírósági döntésekben és bírósági határoza-
tokban, valamint tudományos közleményekben is. A közérdek az adózás, adóztatás 
körében is figyelmet érdemel, hiszen például az adópolitikai célok és eszközök vál-
tozása, az új adónemek bevezetése, az adómértékek felemelése vagy csökkentése és 
az adómentességek, kedvezmények körének szűkítése vagy bővítése is a közérdekkel 
összefüggő kérdések.

Ezen kutatással arra teszek kísérletet, hogy a közérdek közbevételi jogi fogalmát 
és tartalmát vizsgáljam meg elsősorban a hatályos magyarországi jogi normák és az 
adópolitikai döntések összehasonlító elemzésével.
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A kutatás hipotézisei:
a) A közérdek közbevételi jogi normák által nem pontosan meghatározott tar-

talmú fogalom.
b) A  közérdek-közpénzügyi érdek-közjó fogalmak értelmezhetők államház-

tartási, költségvetési és társadalmi, adózói oldalról is. Ideális esetben a köz-
teherviselés egyben az állami és társadalmi érdekeknek megfelelő általános, 
arányos, egyenlő és igazságos teherviselést jelent.

2. KÍSÉRLET A KÖZÉRDEK KÖZBEVÉTELI JOGI TARTALMÁNAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA

A  közérdek fogalmának és tartalmának megközelítéséhez elindulhatunk abból a 
természetesnek is mondható álláspontból, hogy a közérdek, mint a „köz” érdeke, 
nem más, mint a társadalom érdeke, vagy legalábbis a társadalom tagjainak együttes 
és talán valamennyire egybehangzó érdeke. Hogy azonban ez miként fogalmazódik 
és nyilvánul meg, az valójában nem a pénzügyi jogtudomány kutatási területe. 

Azonban az nyilvánvaló, hogy a közpénzügyek és a közérdek között alapvető ösz-
szefüggések tárhatók fel. Talán a társadalom egyetlen tagja számára sem lehet kérdé-
ses, hogy a társadalom mint emberi közösség részéről felmerülő közösségi szükség-
letek (public needs) ellátásában – más szereplők mellett – leginkább az állam vesz 
részt. Platón ezen szükségletektől hajtott emberi társulásban látta az állam keletke-
zésének okát is.1 Az sem számít újdonságnak, hogy ezen szükségletek kielégítéséhez 
az államnak feladatokat, közfeladatokat kell képeznie, és hozzájuk a feladatot telje-
sítő szervet, személyt kell kapcsolnia. A feladatok ellátására pedig nem kerülhet sor 
az ezeket szabályozó jogi normák nélkül. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában a 
törvényeket éppen a mindenkit érintő közérdekkel kapcsolja össze.2

A modern kor közérdekkel kapcsolatos jogelméleti nézeteit Szigeti Péter profesz-
szor szintetizálja legújabb tanulmányában. Szigeti konklúzióiban:3 „a közérdeknek 
nyilvánított akaratot a mindenkori főhatalom definiálja normatív erővel.” Szigeti 
nem áll meg azonban a közérdek fenti formálisnak minősített megközelítésénél, ha-
nem három, a formális közérdekfogalom mögötti változatot is feltár: 

Elsőként valamiféle érdekharmonizációs eszközként a különböző magánérdekek 
konfliktusai megoldásának, feloldásának módja lehet a közérdekre hivatkozás.

1  Platón 1989, 71. o.
2  „A törvények általában mindenről intézkednek, s vagy a mindenkit érintő közérdeket szol-

gálják, vagy csak az uralkodó rend érdekét – akár kiválóságnak, akár más körülménynek köszöni 
is ez a rend a kiváltságait; szóval egy bizonyos értelemben igazságosnak azt mondjuk, ami a bol-
dogságot s ennek elemeit az állami közösség számára létrehozza és megőrzi.” Arisztotelész, 118. o.

3  Szigeti 2017, 30–32. o.
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Másodikként bemutatja az empirikus, javító, jutalmazó közérdeket: „e közérdek 
különbség tevés nélkül, közvetlenül érintheti egy közösség bármely tagját, ha egy 
törvény vagy intézkedés hatására legalább egy személy helyzete javul, anélkül, hogy 
bárki más rosszabbodna.”

Harmadikként ez előző ellentéteként a specifikus közérdeket említi: „ahol veszte-
ség, kár megelőzése végett kell bizonyos magatartásokat, törekvéseket tiltani.”

Szigeti álláspontja szerint a fenti közérdekfogalmak alkalmasak arra, hogy eljus-
sunk velük ahhoz a szabályozási optimumhoz, mely „jogosultságok megengedett 
mértékeit és kötelezettségek mércéit, indokait az autoritással rendelkező szervekre 
bízza”, megjegyzi azonban, hogy nem minden társadalmi folyamat kíván jogi sza-
bályozást.

Elkerülhetetlen, hogy az adózás-adóztatás igazságossága és a közérdek között evi-
dens kapcsolatra is rámutassak. A szakirodalom általában az adózás igazságosságát 
a közteherviselés általánosságában, arányosságában, az optimális adórendszerben 
és adóterhelésben fogalmazza meg.4 Erdős Éva az adórendszer igazságosságát töb-
bek között abban látja, „ha a közszolgáltatásokhoz mindenki hozzájárul, aki azokat 
igénybe veszi”.5

Az adózás igazságossága nem csak az adóterhelésben és az ezzel összefüggésben 
álló kérdésekben rejlik. A  magánszemély adóalanyok számára persze elsődleges 
fontosságú az a kérdés, hogy mennyi adót kell fizetnie, és azután mennyi lesz a még 
felhasználható vagy félre tett vagyona, jövedelme. Ez a kérdés, illetve a rá adott vá-
lasz persze egyénenként különböző lesz, és így az igazságosság tartalma is kellően 
szubjektívvé válik. Azonban az adóztatás igazságossága a társadalmi értékítéletben 
is megjelenik, sőt társadalmi feltételektől6 meghatározott. Ezen feltételek között ta-
lálhatjuk az adott állam gazdasági fejlettségét, állampolgárainak jólétét vagy annak 
hiányát, politikai és jogrendszerének állapotát, az adóalanyok jogkövetési hajlan-
dóságát is. Az igazságosság és a közérdek fogalmának tartalma ezért meglehetősen 
egybeesik, talán csak nézőponti, szemléletbeli különbségeket lehet egyik vagy másik 
mellett felsorakoztatni. Az adórendszert tekintve az igazságos, tehát az adózókat ál-
talánosan, de arányosan terhelő adók megfelelnek az állam és polgárai érdekeinek 
is, hiszen az adóalanyok által teljesített adók fedezetet nyújthatnak a közfeladatok 
ellátásához, melyek teljesítése általános közérdek. Az állam oldaláról is fontos, hogy 
az adóalanyok igazságosnak (vagy legalább viszonylag igazságosnak) tartsák az adó-
kat. Ennek fiskális szempontból a fizetési kötelezettségek odaadóbb teljesítésében, 
ezzel összefüggésben az adóadminisztráció költségeinek redukálásában és az adó-
jogi viták számának csökkenésében, valamint nem utolsósorban a választói támo-
gatottság arányának emelkedésében van jelentősége. Nem zárható ki azonban, hogy 

4  Szilovics 2013, 57. o.
5  Erdős 2016, 129. o.
6  Szilovics 2013, 54. o.
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az állam egyéb céljai elérése, vagy belső és külső kényszerek hatására adómértékeket 
emel, vagy újabb adókat bevezetve növeli az adóterhelést, megszüntet vagy átalakít 
egyes adókedvezményeket, melyet az adózók vagy egyes adózói csoportok már ne-
hezen viselnek el. Ekkor az állam általában még mindig a közérdekre vagy annak 
valamely politikai összetevőjére hivatkozva szigorít az adóbeszedés, érvényesítés 
szabályain, vagy metódusában, mert a közfeladatok ellátásához biztosan teljesülő 
forrásokra van szüksége. Ezen utóbbi intézkedések általában már nem egyeznek 
meg az adózók érdekeivel, így az igazságosság és az állami akaratot rejtő közérdek 
konfliktusba is kerülhet egymással, megjelennek az adóellenállás kifejezett és/vagy 
látens módjai, az adóztatás jelentős és mindennapi politikai kérdéssé is válik, nö-
vekedik az adóperek száma, esetleg még az adóbevételek is csökkennek. Az állam 
ekkor is jogi normák segítségével teljesíti (adó)politikai céljait, de ez nem mindig ta-
lálkozik a választók akaratával és főleg nem igazságérzetével. Kovács Árpád mindezt 
más és talán tágabb kontextusban ezt a kérdést a közjó fogalmában elemzi:

„A közjó fogalma egyrészt magában foglalja azt, hogy a kormányzás/kormány jogszerű és 
méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény (foglalkoztatás, szociális kohézió, 
pénzügyi egyensúly, úthálózatfejlesztés stb.) között, e célból – természetesen bizonyos 
korlátok között, egyensúlyokra, harmóniákra törekedve – igényérvényesítést tesz lehe-
tővé, társadalmi várakozásokat teljesít és védelmet nyújt. Másrészt szükségszerű, hogy 
az kellő felelősséggel jár el az örökölt természeti, kulturális és gazdasági javak védelme, 
továbbörökítése érdekében. Harmadrészt pedig egyetlen önérdeke az lehet, hogy képes 
legyen az előző két közjó elem érvényesítésére hatékonyan és minden körülmények kö-
zött fenntartható módon. Ennek alapján pedig a Kormányzatnak meg kell teremtenie a 
hatékony joguralmat, amelynek része az intézményi működés nyitottsága és átláthatósá-
ga, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartása és számonkérhetősége.”7 

2.1. KÖZÉRDEK ÉS A PÉNZÜGYI SZAKPOLITIKÁK

A fentiekből az is következik, hogy a közszükségletek ellátásában elsődleges szere-
pet vállaló állam elsősorban gazdaságpolitikai, fiskális  és adópolitikai, valamint jog-
politika, jogalkotási és másodsorban pedig jogalkalmazási funkciójában határozza 
meg a közérdeket. Pénzügyi jogi szempontból ennek nyilvánvaló példája a közfel-
adatok meghatározásának és finanszírozásának jogi oldala. A jogalkotás azonban a 
politika egyik eszköze. Kutatásunk tárgyát tekintve elsősorban a pénzügyi politika 
és ezen belül a fiskális, majd az adópolitika áll a legközelebbi kapcsolatban a közér-
dekkel.

7  Kovács 2015, 87–88. o.
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Mindezek a politikák azonban alárendeltjei a társadalompolitikának és céljainak. 
Az emberi társadalmak és államok nagyon sokfélék, mások az államok és vezetőik-
nek a céljai is, ez a heterogenitás, változékonyság pedig néha eléggé látványosan 
megjelenik a pénzügyi politikában és így a költségvetési politikában is. A  pénz-
ügyi politika általános célja talán az államháztartás bevételeinek biztosítása és ezzel 
együtt a kormányzat gazdaságban való szerepének meghatározása lehet, azon belül 
pedig az arról való döntés, hogy az állam mely közfeladatokat lát el, azokat miből 
és miként finanszírozza, mely célok és kérdések szintén a közérdekfogalomhoz tar-
toznak.

A gazdaságpolitika megjelenési formája és a közérdek fogalma kapcsolatában je-
lentősége van annak is, hogy az adott állam a liberális vagy a protekcionista gazda-
ságpolitikai irányzatot gyakorolja. Míg az előbbiben az állam befolyása szándékosan 
csekély a gazdaságra és ebből következően bizonyos fokig a közérdekre is, addig a 
protekcionizmus közvetlen és direkt beavatkozással, fiskális és kereskedelempoliti-
kai eszközök együttes alkalmazásával teremt piacot a hazai termelők által előállított 
áruknak, támogatva ezzel a hazai gazdaság fejlődését, védve a munkavállalók és vég-
ső soron a polgárok érdekeit is.8 

A pénzügyi politikára a nemzetközi események, intézmények és jogforrások is 
– bár sokszor eléggé közvetett módon – különböző hatásokat gyakorolnak, melyek 
azután a politikai döntésekben és azok eszközeiben is megjelennek. Itt magyaror-
szági vonatkozásokat keresve említhetjük a 2008–2009-es évek világgazdasági vál-
ságát vagy IMF-hitelét is, mely utóbbi törlesztése kiemelt gazdaságpolitikai cél volt.

A pénzügyi politika alapvetően két, egymástól nem független, de jól elhatárol-
ható területe, a fiskális (más néven költségvetési) és az árak és gazdasági növekedés 
egyensúlyának megteremtését célzó monetáris politika fogalmát és tartalmát alap-
vetően befolyásolják az aktuális társadalmi és gazdasági kérdések, ezért más és más 
elemeket hangsúlyozva definiálhatók:

A fiskális politika fogalmát Földes Gábor Samuelson-Nordhaus műve alapján így 
definiálta: „az államháztartás kiadásai és bevételei (adók, vámok stb.) kialakításának 
folyamatát jelenti, amelynek célja, hogy elősegítse a konjunktúraciklusok csillapítá-
sát, és hozzájáruljon a magas foglalkoztatási szintű, inflációmentes gazdaság fenn-
tartásához.”9

Várnay Ernő szerint: „Fiskális politika alatt olyan állami politikát értünk, amely 
a költségvetésen keresztül, közhatalmi jellegű elvonások (adók, illetékek, vámok, 
díjak) és állami vásárlások, illetve juttatások révén próbál befolyással lenni a társa-
dalomra. A fiskális politika céljai között megtaláljuk a hatalom megőrzését, közja-
vak rendelkezésre bocsátását, ideértve a rend fenntartását, a társadalmi csoportok, 
illetve a területi egységek közötti egyenlőtlenségek csökkentését-kiegyenlítését, de 

8  List 1940, 330–365. o.
9  Földes 2001, 17. o.
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fellelhetők a gazdaság egészével kapcsolatos célok is, mint a konjunktúrabefolyáso-
lás, a gazdasági aktivitás élénkítése, esetleg visszafogása, a gazdasági szerkezet át-
alakulásának elősegítése.”10

Lentner Csaba a fiskális politikát a gazdasági kormányzás alapvető eszközének 
minősíti, és a költségvetési eszközökkel történő gazdaságbefolyásolás módszerének 
tekinti. Álláspontja szerint a fiskális politika az államháztartás bevételi oldalán kí-
vül, magában foglalja az állam újraelosztó funkcióját is, melyen a jövedelemelosztás 
közvetett módon történő meghatározását és a tercier állami szektor forrásszükség-
letének biztosítását is érti. A fiskális politika hosszú távú céljának pedig a nemzet-
gazdaság, a vállalkozások és a családok anyagi növekedésének elősegítését tartja. 
A fiskális politika fogalmát pedig az előzőek alapján így határozza meg: „A fiskális 
politika a nemzetgazdasági szintű centralizáció és újraelosztó folyamatok államha-
talmi eszközökkel privilegizált eszköze, amelynek technikájában, mértékében, jel-
legében a kormány gazdaság és társadalom felé megnyilvánuló politikai prioritásai, 
közpénzügyi-politikai elvei érvényesülnek.”11

Az észak-amerikai public finance ezt a fogalmat kissé más és tágabb értelmű 
megközelítésben, azt a kormánynak a gazdaságban betöltött szerepével azonosítja.12

A  fenti meghatározásokban többé-kevésbé közös elem, hogy a fogalom lényegé-
ből eredően hangsúlyozzák az állam, illetve a kormány és a társadalom, valamint a 
gazdaság kapcsolatát elsősorban az államháztartás bevételei szemszögéből. Várnay 
Csaba és Lentner Csaba meghatározásaiban azonban jelentős szerepet kap már az 
újraelosztás is, mely a közérdekfogalom gazdasági tartalmának alapvető eleme. 

A  közérdekfogalom tartalmának meghatározása szempontjából további fontos 
kérdés lehetne a gazdasági integrációk fiskális politikájának részletes vizsgálata, 
mely azonban meghaladná ezen kutatás terjedelmi kereteit. Azonban az könnyen 
megállapítható, és a 2008-as válság következményei is ezt látszanak igazolni, hogy 
a közös piacot vagy monetáris uniót megvalósító régiókban az államok közös vagy 
összehangolt fiskális politikája alkalmas eszköz lehet a pénzügyi és gazdasági válsá-
gok sokkhatásainak mérséklésére,13 de nem helyettesítheti a (tag)államok hatékony 
költségvetési és monetáris fellépését.

10  Várnay 2009, 297. o.
11  Lentner 2014, 169. o.
12  Gruber ezt a szerepet négy kérdéssel írja körül:
Mikor kell a kormánynak beavatkoznia a gazdaságba?
Hogyan teheti ezt meg?
Melyek a gazdasági hatásai ennek?
Miként választja meg a beavatkozás módjait? 
Gruber 2007, 3. o.
13  Pöstényi 2012, 110. o.
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Másik vizsgálati szempont lehet az integrációk esetében a fiskális szuverenitás és 
a tagállami költségvetési politika közötti kapcsolat. Az Európai Unió és tagállamai 
közötti viszonyrendszerben ez a kérdés tulajdonképpen a közös költségvetésben és a 
tagállami kiadások meghatározásában (az állami támogatások felügyeletében) már 
érzékelhető. Az adóztatás terén is léteznek integrációs eredmények, míg a vámok 
körében most is nagyfokú integrációt és harmonizációt tapasztalhatunk nemcsak az 
Unióban, hanem világszerte is.14

A fiskális politika eszközei és intézkedései között többségben állnak az adó jellegű 
elemek, ezért indokolt az ezeket meghatározó és a közérdekfogalommal közvetlen 
kapcsolatban álló adópolitikával is foglalkozni.

Az általános gazdaságpolitikai célok szoros összefüggésben állnak az adórend-
szerrel, csakúgy, mint a társadalompolitikai célkitűzések. Az adópolitikára külön-
ben hatással vannak a költségvetési célok, követelmények is, de számos egyéb belső 
és külső politikai, gazdasági hatás is éri. Közvetlen kapcsolat mutatkozik a belpo-
litika és az adópolitika között az országgyűlési választások idején, az adópolitika 
ilyenkor közvetlenül a belpolitika hatása alá kerül. Mindezen elvárásoknak az adó-
politika az adórendszer alakításával tud megfelelni. Az adórendszer alakítása során 
egyes új adónemeket vezethet be, másokat töröl, vagy éppen módosít. 

Az adópolitika dönt az adótárgyakról, az adók mértékéről, adópreferenciákat ad-
hat és szüntethet meg, nemzetközi integrációkban való részvételről és nemzetközi 
adóegyezmények megkötéséről is határozhat. Földes Gábor az adópolitikát egyrész-
ről az azon gazdaság- és társadalompolitikai célok pénzügyi aspektusának látja, me-
lyek az adózásban is szerepet játszanak, másrészt az ezekhez kapcsolódó eszközök 
pénzügyi foglalatának tekinti.15

Az adópolitikai célkitűzés és a gazdaság- és költségvetési, de végső soron a társa-
dalompolitikai célok viszonyára a rész-egész kapcsolat a jellemző. Az adópolitika az 
adórendszer egészére és egyes elemeire vonatkozó céljaival, értékeivel és természete-
sen eszközeivel részt vesz a gazdaságpolitikai, költségvetési célok megvalósításában.

Az adópolitikai célok meghatározása a kormányzat feladata. Így a kormány hatá-
rozza el, hogy mely társadalmi csoportokat támogat adókedvezményekkel, ösztön-
zi-e a vállalkozásokat támogatásokkal, adócsökkentésekkel, egyéb adójellegű köny-
nyítésekkel. A jövedelmet, a megtakarításokat vagy inkább a fogyasztást adóztatja-e, 
költségvetési megszorításokkal kíván-e élni, vagy a gazdaságfejlesztéséből és az eb-
ből származó növekedésből eredő adóbevételekkel stabilizálja a költségvetést, és fel-
tételezzük, hogy mindez megfeleltethető a közérdeknek is.

A pénzügyi politika pénzügyi jogi döntéseit pedig a pénzügyi jogpolitika foglalja 
keretbe, mely elsősorban az alkalmazandó jogforrásrendet, a kodifikáció szerkezetét 
és folyamatát, továbbá a pénzügyi jogalkalmazás általános szempontjait határozza 

14  Pardavi 2015a, 188–235. o.
15  Földes 2000, 66–69. o.
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meg.16 Szabályozási funkciójából eredően a pénzügyi jogpolitika által meghatáro-
zott jogalkotást, szűkebb értelemben pedig a jogalkotás eredményeképpen megjele-
nő pénzügyi jogot és ennek egyes részterületeit mint szabályozási instrumentumo-
kat is a költségvetési politika eszközei közé lehet emelni. 

A pénzügyi jogpolitika sajátos eszköze a pénzügyi jog, mely heterogén szabályo-
zási területei között találjuk meg a témánkkal közvetlenül összefüggő államháztar-
tási jogot és közbevételi jogot is. 

Az államháztartási jogon a költségvetési jog, az államadósság és kezelésének joga, 
továbbá az államháztartási vagyonjog értendő. Bende-Szabó Gábor álláspontja sze-
rint „a költségvetési jog magában foglalja a költségvetés elfogadásának jogát, a költ-
ségvetés végrehajtására vonatkozó felhatalmazás (appropriáció) jogát, a költségvetés 
végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásának jogát, továbbá a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos felmentés (felmentvény) jogát”.17

A közbevételi jog maga is kapcsolódik az államháztartási joghoz (a költségvetés 
bevételi oldalához), de központi vagy helyi szintű költségvetésbe teljesítendő be-
fizetésre vonatkozó szabályok szerkezetükben, tartalmukban is annyira eltérnek az 
egyéb költségvetési normáktól, hogy indokolt a külön pénzügyi jogi területként em-
lítésük.

2.2. A KÖZÉRDEK A KÖZBEVÉTELI JOG FORRÁSAIBAN

Felvetődik az evidens kérdés, hogy a közbevételeket szabályozó hazai joganyagban 
találunk-e direkt közérdekfogalmat vagy sem. A válasz az, hogy nem. A magyaror-
szági adókat, illetékeket és járulékokat (tehát a közbevételeket) szabályozó joganyag-
ban ismereteim szerint még a „közérdek” szó sem szerepel gyakran,18 és a fogalom 
meghatározásával pedig nem találkozhatunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
közérdekfogalom egyes pénzügyi jogi szempontból hangsúlyos elemeit nem ismer-
hetnénk fel ezekben vagy más jogforrásokban.

Az Alaptörvény ugyan csak két helyen a 29. cikk (2) bekezdés d) pontjában és 
a 38. § (1) bekezdésében a legfőbb ügyésszel és az ügyészséggel, illetve a nemzeti 
vagyonnal összefüggésben tartalmazza közvetlenül a „közérdek” kifejezést, a foga-

16  Földes 2001, 27. o.
17  Bende-Szabó 2003, 93. o.
18  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXXVII. tv. 85–85/A §ai adó alóli mentessé-

geket határoznak meg a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel. A személyi jövedelemadóról 
szóló CXVII. törvény egyes az adóalapba nem beszámítandó bevételek között sorolja fel a kö-
zérdekű önkéntes tevékenységet végző önkéntesnek nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő 
juttatást [7. § (1) bekezdés y) pont], és az adómentességek között is megtalálható a jótékony célú 
közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból adott juttatások, felajánlások mentessége 
(1. sz. melléklet 3.3. és 4.9. pontjaiban).
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lom egyes tartalmi elemei azonban ennél többször is megtalálhatók. Balázs Zoltán 
tanulmányában19 a közérdek alkotmányosságáról írva, elsősorban az Alkotmány-
bíróságnak a Polgári Törvénykönyv 2:44 §-ának alaptörvény ellenességét megálla-
pító 7/2014 (III. 7.) határozatának elemzését követően arra konklúzióra jut, hogy a 
közérdek pusztán politikai jellegű fogalom: „A közérdekszerűség politikai fogalma 
az alkotmányértelmezésnél is masszívan jelen van. Vagy úgy, hogy magának az al-
kotmánynak vagy alaptörvénynek a közérdekszerűségét, azaz végső alkotmányos 
alapelveit veszi az AB tekintetbe; vagy úgy, hogy az alkotmányon belül keresi meg az 
a politikai statútumot, programot, amelyhez a szöveg egészét viszonyítja (s aztán ezt 
használja az adott ügy kereteként). A politikai jelleg ebben az aspektusban is szem-
beötlő. A magyar alkotmánybíráskodás történetében elemzői szempontból szeren-
csés, hogy maga a közérdek fogalma is határozat tárgya lett. Ennek elemzése során is 
találtuk, hogy a fogalom szükségképpen folyton rámutat a politikumra. A közérdek 
fogalma üres tehát, de nélkülözhetetlen a politikum és a jog összekapcsolásához.”

Az alkotmánybírósági határozatok között találhatunk az adózással és a közérdek-
kel közvetlenül összefüggő döntéseket is:

Az 1133/B/1998. AB-határozatban az alkotmánybíróság a nyugtaadási kötelezett-
ség ismételt elmulasztása miatt alkalmazott szankció kapcsán megállapította:

„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a társadalomnak az adózási fegyelem betar-
tásához fontos érdeke fűződik. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztásával ezt a közér-
deket veszélyezteti az adózó, mivel a költségvetés terhére meghiúsítja az általa fizetendő 
általános forgalmi adó összegének helyes megállapítását. 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adózási fegyelem betartatása kétségkívül 
olyan alkotmányos cél, amelynek kikényszerítéséhez közérdek fűződik. A  költségvetés 
alapjául szolgáló adóbevételek biztosítása érdekében az állam, vagyis az adóhatóság kü-
lönböző korlátozásra, szankció alkalmazására jogosult.” 

A  jövedéki adóval kapcsolatban is találnunk alkotmánybírósági döntést: „A  jöve-
dékkel való visszaélés megakadályozása közérdek, így a Jöt. fenti szabálya azt céloz-
za, hogy adózatlan terméket senki ne birtokolhasson” [21/2005. (VI. 2.) AB-hatá-
rozat].

Figyelmet érdemel az Alkotmánybíróság 219/B/2002 AB-határozata, mely többek 
között megállapítja, hogy „az értékelést engedő fogalmak használata (mint például 
a jóhiszeműség, közérdek, rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények, arányos-
ság, stb.) a jogi szabályozás hagyományos eszköze, amely a jogalkalmazó jogilag kö-
tött, diszkrecionális döntési felhatalmazását, a konkrét ügy részleteinek ismeretében 
adott mozgásterét jelenti”.

19  Balázs 2014, 17. o.
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A közérdek azonban nem csupán politikai fogalom. Bár a fenti gondolatok sze-
rint általa valóban összekapcsolódik a politikum és a jog, de a közérdeknek a kö-
vetkezőkben tárgyalandó megnyilvánulásai, olyan erős jogi, szociológiai, etikai és 
közgazdasági tartalmakkal is bírnak, melyek egyrészt nem üres, de viszonylagosan 
általános, absztrakt tartalmúak, és történelmileg kialakult jelentésük, valamint ha-
tásuk is túlmutat politikai jellegükön.

2.3. A KÖZÉRDEK ÉS A KÖZTEHERVISELÉS 

A közbevételi jog és a közérdekfogalom vizsgálata szempontjából lényegesnek tar-
tom a közteherviselés elvének elemzését is.

Az állam szuverenitásából eredeztetve maga dönti el,20 hogy a közszükségletek 
kielégítése céljából mely feladatokat lát el, és azt is, hogy ezekhez milyen forrásokat, 
szerveket és mennyi adózót rendel. Ugyancsak az állami szuverenitás körébe tarto-
zik a beszedett javak újraelosztásáról való rendelkezés is.

Tomcsányi Móric a közteherviselés alapgondolatát a közkötelezettségek tekinte-
tében való jogegyenlőségben látta, és ezek a kötelezettségek olyan anyagi és személyi 
szolgáltatásokban valósulnak meg, melyek az állam működéséhez szükségesek. Az 
adózást tartotta az anyagi közteherviselés legfőbb intézményének.21

Az azonban már az adózás, adóztatás kezdetei óta kérdés, hogy az emberek az 
adófizetést vagy ennek teljesítését közérdekű kötelezettségnek tekintik, vagy sem. 
Azt hiszem, hogy itt Európa keleti felén a választ az lehet, hogy az egyes emberek 
saját adókötelezettségüket, nem tartják olyan elsődlegesen fontosnak, mint a tár-
sadalom többi tagjának adófizetési kötelezettségét. Empirikusan is érzékelhető az 
adóztatással és különösen az új adónemek bevezetésével, vagy az adómérték emel-
kedésével kapcsolatos adózói ellenállás.22 

A Nobel-díjas James McGill Buchanan az adózás cserealapú-szerződéselvű kon-
cepcióját bemutató érdekes tanulmányában rámutat arra, hogy a költségvetés be-
vételi oldalával kapcsolatos elemzések mellett, figyelembe kell venni a költségvetési 
kiadásokat és azok haszonoldalát is. Így az allokációt és redisztribúciót sem hatá-
rolja el egymástól, hanem azokat az ún. „költségvetési csere” elemeinek tekinti. Ál-
láspontja szerint a demokratikus döntési modellel rendelkező államokban az adót 
fizető állampolgár által felismerhetővé válik a befizetett adó és a kapott szolgáltatás 
közötti kapcsolat. Ezt a gondolatot így foglalja össze: „Mindazok, akik adót fizetnek, 
és akik az adókból finanszírozott szolgáltatások hasznát élvezik, ugyanannak a poli-

20  A nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek ezen tétel alól némi kivételt képeznek.
21  Tomcsányi 1940, 230–231. o.
22  Emlékeztetnék az internetadó bevezetésével kapcsolatos magyarországi reakciókra 

2015-ből.
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tikai közösségnek a tagjai; mindenki egyszerre adófizető és a közjavak kedvezmény-
zettje.”23 Ha nincs ilyen összefüggés, vagy nem ismerhető fel, akkor indokolt a dön-
téshozók közbelépése politikai és jogi normák megalkotásával. Buchanan felhívja 
a figyelmet arra is, hogy a politikai hatalom gyakorlói a költségvetésen keresztül 
(annak allokációs és elosztási funkciójával) sikeresen kizsákmányolhatják a kisebb-
séget. De a politikai hatalom megszerzése és az ezekre „elpocsékolt” erőforrások 
begyűjtése a közjavakkal való ellátottság előnyeit fel is szívhatja.24

Locke szerint „nem szabad adókat kivetni az emberek tulajdonára az emberek 
beleegyezése nélkül, amelyet vagy ők maguk, vagy képviselőik adnak meg”.25 Ez a 
beleegyezés vagy inkább felhatalmazás és maga a közteherviselés mára közérdek 
alkotórészévé vált, és mint alkotmányos elv is ismert.

A hazai szakirodalomban elsősorban az Alaptörvény tervezetének közpénzügyi 
tartalmának elemzése során többen is vizsgálták a közteherviselés aktuális jelen-
tését. Klicsu László a fogalmat tartalmi elemein keresztül meghatározva megálla-
pította, hogy közteherviselés elve magában foglalja az általánosság, az egyenlőség 
elvét, a teljesítőképesség szerinti adózás elvét, az elkobzó jellegű adók tilalmát és a 
létminimum adómentességének elvét is.26

Erdős Éva tanulmányában továbbgondolta a közteherviselés elvének tartartalmi 
elemeit és a Klicsu által meghatározott alapelveket egy újabbal, a napjainkban is na-
gyon aktuális káros adóverseny tilalmának elvével egészített ki, „azaz azzal az alap-
elvvel, hogy mindenkinek kötelező ott hozzájárulnia a közszolgáltatásokhoz, ahol 
azt valójában igénybe veszi”.27

Hazánkban a közelmúltban már az 1949. évi XX. törvénybe foglalt Alkotmány is 
rendelkezett a közterherviselésről az alapvető jogok és kötelezettségek közötti 70/I 
szakaszában.28 Ez a normarendszer az Alaptörvény elfogadását követően jelentős 
változásokon esett át, érdemileg is kibővítve a fiskális szabályozást, különös tekin-
tettel az újdonságnak minősíthető közpénzügyi részben foglaltakra.

Az Alaptörvény O) cikke már az állami és közösségi feladatokhoz való hozzá-
járulási kötelezettséget tartalmazza, és ez már a közteherviselés elvét is előrevetíti, 
csakúgy, mint a XII. cikk, mely a közösség gyarapodásához munkavégzéssel történő 
hozzájárulást írja elő.

23  Buchanan 1992, 169. o.
24  Buchanan 1992, 169–184. o.
25  Locke 1986, 140–141. o.
26  Klicsu 2011, 1–7. o.
27  Erdős 2011, 49. o.
28  70/I. § (1) Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. 
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A XXX. cikk a közteherviselés elvének tényleges hordozója, mely az Alkotmány 
70/I. §-a szerinti elvet átfogalmazva, kitágította annak körét,29 hiszen ennek elvi kor-
látját már a teherviselő képességhez és nem a jövedelmi és vagyoni viszonyokhoz 
igazította. Terstyánszkyné Vasadi Éva rámutat azonban arra, hogy a közteherviselés 
szűkebb tartalma is megjelenik az Állam fejezet 40. cikkében,30 ahol a közteher-
viselés és nyugdíjrendszer alapvető szabályaira vonatkozó törvényalkotási felhatal-
mazást találunk. Álláspontunk szerint azonban ez a rendelkezés ettől még nem te-
kinthető a közteherviselés szűkebb tartalmú megközelítésének, legfeljebb csak az 
ilyen irányú jogalkotásra adott felhatalmazásnak. Ebből kiindulva valóban érdekes 
lehet, hogy az ilyen tartalmú sarkalatos törvények valóban szűkebb vagy esetleg 
csak konkrétabb tartalommal töltik meg a közteherviselés elvét.

Ugyanakkor ez a cikk mégis nagyon jelentős, mivel ebben találjuk a korábbi Alkot-
mányban kifejezetten nem olvasható nullum tributum sine lege elvet, amely a köz-
teherviselés alapvető szabályait és így az adózás törvényi szabályozását követeli meg.

A XXX. cikkből az adózás alkotmányos alapelvei is kiolvashatóak: az általános-
ság, egyenlőség, arányosság. Adam Smith az adózás alapelveit 1776-ban már hason-
lóan látta: „I. Minden állam alattvalóinak, amennyire csak lehet, képességük arányá-
ban, azaz az állam védelme alatt elért jövedelmük arányában kell hozzájárulniok a 
kormányzat fenntartásához.”

„II. Az adó, amit minden egyénnek kell fizetni, határozott és nem önkényesen megálla-
pítható kell, hogy legyen.”

„III. Minden adót abban az időben és oly módon kell beszedni, amikor és ahogyan annak 
fizetése az adózóra valószínűleg a legalkalmasabb lehet.”

„IV. Minden adót úgy kell kitervezni, hogy az emberek zsebéből a lehető legkevesebbet 
vegyen ki és vonjon el azon felül és kívül, amit az államkincstárnak hoz.”31 

2.4. A KÖZTEHERVISELÉS ÁLTALÁNOSSÁGA

Az általánosság a „mindenki” szóban fejeződik ki. Vajon tényleg mindenkire kiter-
jed az adókötelezettség Magyarországon? 

Azt hiszem, hogy erre a kérdésre igennel lehet válaszolni, de persze nem mind-
egyik adó terhel mindenkit. Az adóalanyiság tekintetében az egyes adók és egyéb 

29  (1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki 
hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében 
a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.

30  Terstyánszkyné 2015, 42. o.
31  Smith 1940, 343–344. o.
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befizetési kötelezettségek között jelentős különbségek találhatók. Ismeretesek olyan 
adók, melyek elsősorban a magánszemélyeket terhelik, mint a személyi jövedelem-
adó. Léteznek olyan adók, mely vállalkozásokat (társasági adó, egyszerűsített vál-
lalkozói adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója stb.) érintik, és 
bőven találhatunk olyan adókat is, ahol az adóalanyiság nem a magánszemély–vál-
lalkozások kettősség szerint, hanem inkább az adótárgyhoz való kapcsolat szem-
pontjából jelenik meg (általános forgalmi adó, gépjárműadó, stb.). 

A KSH adatai szerint 2016 novemberében Magyarországon 4 390 700 fő volt a fog-
lalkoztatottak száma,32 és 2015 végén 1 837 731 egyéni vállalkozó és gazdasági szerve-
zet33 szerepelt a nyilvántartásban, amelyek adatok alátámasztják az adózás általánossá-
gát, hiszen így az adóalanyok száma jelentősen meghaladta a 6 milliót.

Az egyenlőség az adózásban az egyenlő jogi feltételek melletti adózást jelenti. Az 
egyenlő feltételek a jogi normák, Magyarországon elsősorban törvények által meg-
határozott adózásban jelennek meg, az egyenlőség ebből következően nem jelenti 
a különböző adóalanyok egyenlő adóterhelését, vagy azt, hogy az állam bizonyos 
alanyokat nem mentesíthet az egyes adókötelezettségek alól.

Az 1988-as adóreform és azt követő folyamatos és néha talán túlzottan gyakori 
jogalkotás és a magyar jogállamiság következménye a számos hatályban lévő adó-
jogi norma és az ezekhez kapcsolódó bírósági ítéletek jelentős száma is. Itt említ-
hetnénk az Alkotmánybíróság adójogi döntéseit is, de az Alaptörvényben az állam-
adósság csökkentésének indokával sor került az Alkotmánybíróság hatáskörének 
átmeneti korlátozására.34, 35 Tulajdonképpen itt az államadósság csökkentésének és 
költségvetés stabilitásának elvei és ezeknek mintegy alárendelve az élethez és az em-
beri méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, a 
lelkiismeret és a vallás szabadságához való jog, továbbá a magyar állampolgárság-
hoz kapcsolódó jogok mint a közérdek preferált elemei kaptak prioritást a közbe-
vételekkel kapcsolatos jogbiztonság elvével.

2.5. A KÖZTEHERVISELÉS ARÁNYOSSÁGA

Az adózás mint a közszükségletek fedezéséhez való hozzájárulás arányossága is régi 
elméleti kérdés.

Tomcsányi az adófizetés arányosságát a közérdekkel hozza közvetlen kapcsolat-
ba: „A közérdek s az ezzel kapcsolatos igazságosság követeli, hogy az adófizetés az 
arányosság s a méltányos lehetőség keretei között történjék s egyesek tönkretételével 

32  https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf008.html  (2017. 01. 07.)
33  https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qvd010.html (2017. 01. 07.)
34  Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdés.
35  Pardavi 2015b, 52–53. o.
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ne járjon, amint ugyancsak az egyetemes közérdek és az igazság kívánja, hogy ilyen 
szempontokból nem alkalmas egyének bizonyos jogokhoz, például választójoghoz 
ne juthassanak.”36 Tomcsányi olvasatában tehát az arányosság a teherbíró képesség-
gel azonosítható. Azonban az arányosság az adózók által a közterhekből való ré-
szesedéssel is jellemezhető és így az általánossággal, valamint az egyenlőséggel is 
összekapcsolható. 

Simon István az arányosság elvének tartalmi elemét határozta meg: a létfenn-
tartást biztosító (létminimum) jövedelem adómentességét; a családi szükségletek 
kielégítését szolgáló jövedelem adómentességét, és az össz-adóteher arányosságát.37

Azonban az arányosságnak létezik az egyén adóterhelésén kívüli aspektusa is, az 
egyes adózó csoportok egymáshoz és az össz-adóteherhez viszonyított adóterhelé-
sének arányossága. Ez az adórendszer igazságosságával is összefüggő szempont.

Vajon a magánszemélyek és a vállalkozások arányosan járulnak hozzá a közszük-
ségletek ellátáshoz? 

A Magyar Államkincstár által közzétett adatokból38 kitűnik, hogy az egyes adózói 
csoportok miként részesednek azon közterhekből, melyek a központi költségvetés 
bevételeinek minősülnek:

36  Tomcsányi 1940, 231. o.
37  Simon 2011, 16. o.
38  http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_mer-

leg_1/222/ (2017. 02. 08.)

1. táblázat. A központi kormányzat előzetes mérlege 

2 0 1 6. é v i

BEVÉTELEK (millió forintban) Törvényi módosí-
tott előirányzat * I–XII. hó előir. 

%-a
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 10 603 837,6 12 404 500,6 117,0%
  GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI 1 556 735,1 1 593 107,1 102,3%
   Társasági adó 689 911,8 683 095,2 99,0%
   Hitelintézeti járadék 6 300,0 5 072,4 80,5%
   Cégautóadó 27 700,0 32 022,3 115,6%
   Energiaellátók jövedelemadója 41 300,0 46 218,1 111,9%
   Egyszerűsített vállalkozási adó 75 200,0 81 138,4 107,9%
   Energia adó 16 700,0 18 176,3 108,8%
   Környezetterhelési díj 5 300,0 5 068,9 95,6%
   Bányajáradék 31 500,0 27 636,8 87,7%
   Játékadó 41 200,0 25 022,4 60,7%
   Egyéb befizetések 26 000,0 17 351,5 66,7%
   Egyéb központosított bevételek 369 423,3 428 838,3 116,1%
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A fent adatokból megállapítható, hogy a gazdálkodó szervezeteket terhelő adók a 
központi költségvetés bevételeinek 14,6 %-át, a lakosság befizetései pedig 17,8 %-ot 
érik el. A  táblázatban látható fogyasztáshoz kapcsolt adók pedig elvileg mindkét 
csoportot terhelik, de ezen adók jogi természetéből tudjuk, hogy a végső teherviselő 
itt is javarészt az adóalanynak nem minősülő fogyasztó, vagyis jórészt a lakosság, 
mely az adóterhelés aránytalanságát eredményezi.

Másik, a közteherviselés arányosságával összefüggő kérdés lehet, hogy a magán-
személy adófizetői körön belül arányos-e a közteherviselés. Erre a választ nem 
könnyű megadni. Ha csak a magánszemélyek bevételeit terhelő személyi jövede-
lemadóra gondolunk, akkor annak jelenleg 15%-os adómértékét nézve, elmond-
ható, hogy igen az adóterhelés arányos, hiszen ezzel az egy adókulccsal mindenki 
arányosan (legalábbis matematikai értelemben) vesz részt a közterhek viseléséből. 

2 0 1 6. é v i

BEVÉTELEK (millió forintban) Törvényi módosí-
tott előirányzat * I–XII. hó előir. 

%-a
   Pénzügyi szervezetek különadója 79 200,0 73 197,7 92,4%
   Egyes ágazatokat terhelő különadó   –870,2  
   Kisadózók tételes adója 70 100,0 69 896,5 99,7%
   Kisvállalati adó 13 800,0 13 569,9 98,3%
   Közműadó 52 200,0 55 032,3 105,4%
   Reklámadó 10 900,0 12 640,1 116,0%
       
  FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK 4 680 900,0 4 610 447,3 98,5%
   Általános forgalmi adó 3 388 850,0 3 290 293,4 97,1%
   Jövedéki adó 984 450,0 1 011 805,5 102,8%
   Regisztrációs adó 20 700,0 23 646,7 114,2%
   Távközlési adó 56 000,0 53 244,5 95,1%
   Pénzügyi tranzakciós illeték 200 900,0 199 101,8 99,1%
   Biztosítási adó 30 000,0 32 355,3 107,9%
       
  LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 1 891 476,0 1 922 342,4 101,6%
   Személyi jövedelemadó 1 694 475,0 1 717 647,0 101,4%
   Adóbefizetések 2 000,0 2 280,4 114,0%
   Illetékbefizetések 148 601,0 157 716,6  
   Gépjárműadó 45 500,0 43 869,0 96,4%
   Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj   31,7 –
   M. személyek jogviszony megszűnéséhez  
   kapcs. egyes jövedelmek különadója 900,0 797,7 88,6%

Forrás: MÁK, a szerző szerkesztésében
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De vajon ez az arányosság megfeleltethető-e az Alaptörvényben megjelenő teher-
bíró képességnek?

Abban az értelemben igen, hogy a legalacsonyabb adóköteles jövedelműek is el 
tudják viselni ezt a viszonylag alacsony mértékű adóterhelést, ezért nem állapított 
meg az adópolitika egy adómentes bevétel-jövedelem sávot. Általános tendencia, 
hogy az adópolitika gyakran választja azt a számára viszonylag kézenfekvő és ké-
nyelmes megoldást, hogy a leggyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkezők-
re nagyobb adóterhet ró, mint más társadalmi, gazdasági csoportokra. Ez azonban 
azt is eredményezheti, hogy egyes adózók létfenntartása veszélybe kerülhet, hiszen 
az adókban megvalósuló jövedelemelvonás már a létszükségletek fenntartásához 
szükséges jövedelmet, vagyont is csökkentheti. Így bár az Alaptörvény jelenleg nem 
tartalmazza, és adótörvényeinkben sem látható ennek expressis verbis megjelenése, 
a létminimum adómentességének elvét az arányosságon belül érvényesülő elvként 
kell meghatározni. 

Azonban nyilvánvaló, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők a jelenleginél 
jóval magasabb mértékű adóterhelést is képesek lennének elviselni, miként azt a 
2011 előtti adórendszer igazolja is. Hogy az állam miért nem vet ki magasabb jöve-
delemadót ezekre az adóalanyokra, arra az adópolitikai célkitűzésekben kaphatjuk 
meg a választ.

A vállalkozások közterhekből való részesedésének vizsgálata során fontos infor-
mációkat kaphatunk a vállalkozások által foglalkoztatott személyek száma és az egy 
foglalkoztatottra jutó árbevétel elemzésével.

A   következő oldalon lévő táblázatból megállapítható, hogy a Magyarországon 
a legtöbb személyt a 250 főnél többet alkalmazó vállalkozások foglalkoztatják, és 
náluk a legmagasabb az egy főre jutó nettó árbevétel is. Ebből pedig az következik, 
hogy ezen vállalkozások összes nettó árbevétele is a legmagasabb a magyarországi 
vállalkozások közül. Ismét megismételhető az előbbi kérdés, vajon arányosan több 
az erre a kategóriára eső közteher? 

A válasz a 2017-es magyar adórendszerben már eléggé egyértelmű: nem több, 
ugyanis a vállalkozásokat – ideértve az egyéni és társas formákat is – egységesen 
adóalapjuk után 9% mértékű adó (egyéni vállalkozásoknál vállalkozói szja, társas 
vállalkozásoknál társasági adó) terheli.39

Az arányosság szempontjából összevethetjük a lakossági jövedelmeket általában 
terhelő 15%-os mértékű személyi jövedelemadót a társasági adó 9%-os mértékével 
is. Ha csak ezt a két adónemet vizsgáljuk az arányosság-igazságosság elemzése so-
rán, akkor a különbség feltűnő. A lakosság adóterhelése lényegesen magasabb, mint 

39  A képet jobban árnyalja, hogy egyes adóalanyok jogosultak a társasági adó vagy a vállalkozói 
szja helyett olyan speciális adók alkalmazására is, mint az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), a 
kisadózó vállalkozások tételes adója (kata), kisvállalati adó (kiva) vagy az egyszerűsített közte-
herviselési hozzájárulás (ekho).
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2. táblázat. A vállalkozások teljesítménymutatói létszámkategória szerint (2013–)

Létszámkategória Vállalkozások 
száma, darab

Foglalkoztatottak 
létszáma, fő

Egy foglalkozta-
tottra jutó árbevé-
tel, ezer forint/fő

Foglalkoztatottak 
létszámának 

megoszlása, %
$2013
0 fő 9 688 – – –
1 fő                      396 442 396 442 12 291 14,9
2–9 fő                  177 103 603 327 19 020 22,7
10–49 fő                26 363 500 486 26 155 18,8
50–249 fő               4 388 437 856 37 064 16,4
250 fő és több       850 723 730 45 521 27,2
Létszámkategória 
összesen 614 834 2 661 841 29 598 100,0
$2014
0 fő 2 141 – – –
1 fő                      427 821 427 821 12 217 15,5
2–9 fő                  174 528 603 575 20 174 21,9
10–49 fő                27 574 521 723 28 841 19,0
50–249 fő               4 490 442 866 38 388 16,1
250 fő és több       875 755 748 46 261 27,5
Létszámkategória 
összesen 637 429 2 751 733 30 730 100,0
$2015
0 fő 6 098 – – –
1 fő                      464 735 464 735 12 023 15,9
2–9 fő                  174 537 607 695 20 255 20,8
10–49 fő                29 104 550 275 28 796 18,9
50–249 fő               4 773 471 726 38 053 16,2
250 fő és több       919 820 999 45 785 28,2
Létszámkategória 
összesen 680 166 2 915 430 30 674 100,0

Forrás KSH, a szerző szerkesztésében

a vállalkozásoké. A különbség egyébként a befizetett adók összegében még markán-
sabban megnyilvánul. 2016-ban a gazdálkodó szervezetektől beszedni tervezett tár-
sasági adó összege mintegy 400 milliárd forint, a lakosság szja befizetése pedig 1 658 
milliárd Ft-ra voltak tervezve. A 400%-os különbség pedig 2017-ben még nagyobb 
lehet, mert ettől az évtől terheli csak a gazdálkodó szervezeteket a 9%-os mértékű 
adó, mely 2016-ban még két sávos volt egy az 500 millió Ft adóalapig alkalmazandó 
10%-os és egy az e feletti 19%-os kulccsal.
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A különbség részben indokolható a lakossági adófizetők száma (mintegy 3,5 mil-
lió fő) és a vállalkozások száma40 (mintegy 650 000 szervezet) közötti eltéréssel, to-
vább a közszolgáltatásokban való részesülés mértékével is, mely a lakosság számára 
mutat jelentős többletet. Ismételten hivatkoznék azonban az 1. táblázatban látható 
adatsorra. A vállalkozások és lakosság az őket közvetlenül terhelő befizetési köte-
lezettségeket tekintve már közel ugyanakkora részt teljesítenek a közbevételekből, 
mert a vállalkozásokat (illetve azok egyes csoportjait) a társasági adón kívül egyéb 
kötelezettségek is terhelik, mint az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vál-
lalkozások tételes adója, a kisvállalati adó és a pénzügyi szervezetek különadója is.

Összegzésként megállapítható, hogy a közérdek a közbevételi jogban jelenti egyrészt 
a közszolgáltatások, közfeladatok teljesítéséhez, finanszírozásához, szervezéséhez és 
szabályozásához kapcsolódó állami és társadalmi érdeket. Az állami oldal szempont-
jából a közérdek hangsúlyos eleme az államháztartás stabilitásának, egyensúlyának 
fenntartása és az ehhez szükséges bevételek beszedése. A társadalom, vagyis a lakosság 
és a gazdaság oldaláról nézve pedig az igazságos, arányos, általános közteherviselés 
megvalósítása a közbevételekkel kapcsolatos közérdek jelentése. Ideális helyzetben a 
közérdek közbevételi tartalmának két oldala egybeesik, vagyis az állam arányos köz-
terhekkel tudja megvalósítani gazdaságpolitikai, fiskális és monetáris céljait is.

3. AZ ADÓPOLITIKAI CÉLOK, AZOK VÁLTOZÁSAI ÉS A KÖZÉRDEK

Az adórendszert és elemeit az adópolitika határozza meg, melynek céljai nem ál-
landóak, időszakonként a gazdaságpolitika és fiskális politikai céljai változásával 
összhangban maguk is módosulnak. A magyarországi adórendszerben az 1988-as 
adóreformot követő legnagyobb változás 2010–2013 között történt. Ennek látható 
jelei az adótörvényekben is megmutatkoztak, hiszen többek között egykulcsos lett 
a személyi jövedelemadó (szja), módosult az általános forgalmi adó és a társasági 
adó is. 2012-ben pedig a kisadózók tételes adójával és a kisvállalati adóval is bővült 
az adórendszer. Ebben a fejezetben a változások okait és hatásait próbálom meg 
elemezni.

3.1. A MEGFELELŐ ADÓTERHELÉS MINT KÖZÉRDEK

A fent jelzett időszak szorosan kapcsolódik a 2008–2009-es években kibontakozó 
világgazdasági válsághoz és annak következményeihez. A válság nemzetgazdaságra 
gyakorolt negatív hatásainak elhárításában az államnak is aktívan részt kell vennie. 

40  Lásd 1. függelék.
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A hagyományos elméletek szerint recesszió idején az állam az adókulcsok csökken-
tésével és közkiadási programok indításával próbálhatja beindítani a gazdaságot, 
melyhez a monetáris politika adhat segítséget pénzkibocsátással, támogatott hite-
lekkel, kamatlábcsökkentéssel. Azonban magas infláció esetén ez előbbi eszközök 
további inflációsráta-emelkedést okozhatnak, ezért ekkor pontosan ellenkezőek 
lehetnek a célkitűzések, és jöhetnek a „megszorításként” ismert eszközök. Például 
az adómértékek emelése, új adók bevezetése, a közkiadások visszafogása, vagy mo-
netáris oldalról a tartalékráta emelése, melynek következtében a bankok kevesebb 
hitelt nyújthatnak.

A  mindenkori gazdaságpolitikához igazodó adópolitikai célok jelentőségét jól 
tükrözi az adóbevételek GDP-hez viszonyított és százalékban kifejezett alakulása, 
vagyis az adócentralizáció. Az összes adóbevétel/GDP nemzetközi arányait a követ-
kező táblázat szemlélteti.41

3. táblázat. Az összes adóbevétel/GDP nemzetközi arányai

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Magyarország 39,2 37,5 36,5 38,6 38,2 38,2 39,4
OECD- átlag 32,4 32,6 33,0 33,4 34,8 34,2 34,3

A táblázatból megállapítható, hogy a fejlett államokban az adóbevételek a GDP je-
lentős részét központosítják, ezzel valósítva meg az allokációt. Az is látható, hogy 
Magyarországon az állami részvétel a gazdaságban némileg jelentősebb, mint az 
OECD tagállamaiban, ez pedig ismét az adópolitika jelentőségét támasztja alá. Az 
idősor azt is jól mutatja, hogy 2009-ben és 2015-ben szinte azonos a magyarországi 
allokáció szintje, annak ellenére, hogy az adórendszer ezen időszak alatt jelentős 
változásokon esett át.

A munkát terhelő adók körében az szja 2011-ben egykulcsos lett és 16%-ra csök-
kent, azonban az adóalapot akkor még 27%-os szuperbruttósítás is növelte, ugyan-
akkor csökkent az adójóváírás mértéke, be új elemként megjelent a jelentős családi 
adókedvezmény is.

A következő évben megszűnt az adójóváírás, és a csak 2 424 millió forint adó-
alap felett maradt meg a szuberbruttósítás 2013-ig. 2016-tól az szja mértéke 15%-ra 
csökkent.

Csomós Balázs és P. Kiss Balázs ezekről a változásokról többek között azt álla-
pítják meg, hogy az adóterhelés a gyermektelen és a célzott kedvezményekben nem 
részesülő adózók esetében az adómérték csökkenése ellenére növekedett, melyet a 

41  Forrás OECD https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV (2017. 01. 22.) a szerző 
szerkesztésében.
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kormány 2012-ben minimálbér-emeléssel és munkáltatói adókedvezménnyel ösz-
tönzött.42

A továbbiakban a Magyar Államkincstár adatainak43 segítségével tekintsük át az 
adórendszer lényegesebb változásait a bevételek szempontjából:

Az adóbevételek közötti különbség 2009. és 2015. éveket összehasonlítva:
• Személyi jövedelemadó:
2009-ben: 1874 milliárd Ft
2015-ben: 1688,600 milliárd Ft
• Általános forgalmi adó:44 
2009-ben: 2168,5 milliárd Ft
2015-ben: 3285,700 milliárd Ft
• Jövedéki adó: 
2009: 868,8 milliárd Ft
2015: 998,355 milliárd Ft
• Társasági adó (16% volt 2010. július 1-ig, ezt követően pedig 500 M Ft adó-

alapig 10% az 500 M Ft-ot meghaladó részre pedig 19%)
2009: 385,5 milliárd Ft
2015: 548,843 milliárd Ft

Látható, hogy az ún. „főadók” esetében a személyi jövedelemadó mértékének csök-
kentése a bevételben is lényeges kiesést okozott, ezt a költségvetés nem nélkülözhet-
te, és a hiányt más bevételekkel kellett pótolni. Az áfa 2%-os emelése és a fogyasztás 
növekedése már nominálisan pótolta a bevételek elmaradását, de 2009-óta az állam 
kiadásai is növekedtek ezért szükség volt különadók bevezetésére, illetve az adófi-
zetési hajlandóság fokozása érdekében a kisadózók számára felajánlott két adónem 
(kisadózók tételes adója, kisvállalati adó) alkalmazására is.

Az évek óta napirenden volt társasági adó és vele együtt a vállalkozói személyi jö-
vedelemadó progresszivitásának megszüntetése, de a központi költségvetés stabili-
tásának megtartása mint elsődleges cél miatt erre csak 2017. január 1-étől került sor.

A  személyi jövedelemadó mértékének egykulcsossá való átalakítása elvezet a 
progresszív, vagyis a többkulcsos adómértékkel való összevetéshez.

A  progresszív adók a fiskális és adópolitika közvetett eszközei közé tartoznak. 
Progresszivitásuk abban áll, hogy az adóalanyt terhelő adó összege az adóalap nö-
vekedésével nem arányosan, hanem annál magasabb mértékben nő. Ezt az adóztató 
állam úgy éri el, hogy az adóalaphoz legalább két adókulcsot rendel. Ezek a gazda-
ság felfutása idején alkalmasak arra, hogy az adózóktól több jövedelmet vonjanak 

42  Csomós–P. Kiss 2014, 72–73. o.
43  http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi- informaciok/koltsegvetes_merleg_1 

/222/ (2016. 05. 15.)
44  2012. 01. 01-től 27% az általános adókulcs mértéke.
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el, a recesszió időszakában pedig – feltéve persze, hogy adózóknál kevesebb jöve-
delem vagy más adótárgy marad – a magasabb adókulcsok úgysem járnak érdemi 
bevétellel, így az elvonás is csökken. Ezért a progresszív adók tulajdonképpen csak 
a gazdasági jólét időszakában fejthetik ki költségvetési bevételt teremtő hatásukat.

A progresszív adózás általában a személyi jövedelemadók jellemzője, de Magyar-
országon jelen van, illetve volt az Európai Unió Bizottsága által bírált reklámadó-
ban (2014. évi XXII. törvény), az élelmiszerlánc-felügyeleti díjban (2008. évi XLVI. 
törvény) és a dohánytermékek kereskedelmét terhelő egészségügyi hozzájárulásban 
(2014. évi XCIV. törvény) is, továbbá átmenetileg a társasági adóban és a vállalkozói 
személyi jövedelemadóban is.

A progresszív személyi jövedelemadóknál alapvető kérdés, hogy mit is tekint az 
állam magasabb jövedelemnek, és ezzel mely társadalmi rétegeket sújt jobban vagy 
kevésbé.

A személyi jövedelemadó adókulcsainak módosításai megfelelően illusztrálják a 
magyar adópolitika ezzel kapcsolatos álláspontját és annak változását.
4. táblázat. Az összevont adóalapot terhelő adómértékek 2008–201545

45  Lásd http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/adotablak (2015. 
02. 28.)
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXII. törvény hatálybalépésekor még 6 
adókulccsal kellett számolni:

5. táblázat. Az szja-törvény adókulcsai 1996-ban

0–150 000 20%,
150 001–220 000 Ft
30 000 Ft és a 150 000 Ft-on felüli rész 25%-a,
220 001–380 000 Ft
47 500 Ft és a 220 000 Ft-on felüli rész 35%-a,
380 001–550 000 Ft
103 500 Ft és a 380 000 Ft-on felüli rész 40%-a,
550 001–900 000 Ft
171 500 Ft és az 550 000 Ft-on felüli rész 44%-a,
900 001 Ft-tól
325 500 Ft és a 900 000 Ft-on felüli rész 48%-a

2016. január 1-től az szja adómértéke 15%-ra csökkent.

Az adómértékek változtatása egyébként klasszikusnak tekinthető diszkrecionális 
adópolitikai eszköz. Gazdasági hatása abban rejlik, hogy az adóterhelés növekedésé-
vel az adóalanyoktól az állam jövedelmet von el, így pótolva, növelve a költségvetési 
bevételeket. Ugyanakkor az elvonás könnyen eredményezheti a fogyasztás vissza-
esését, egyes esetekben a beruházások volumenének csökkentését és a vállalkozások 
megszűnését is, továbbá a jövedelmek külföldre menekítését.

Ha csökkennek a jövedelemadók, az az adóalanyoknál maradó jövedelem növe-
kedésével az adóalanyok fogyasztási kedvét, hajlandóságát és a beruházások számá-
nak növekedését eredményezheti. Az így kieső költségvetési bevételeket az állam a 
fogyasztáshoz kötött adókból képes pótolni. 

Azonban nem csak konjunktúra idején lehet a jövedelemadókat csökkenteni. 
A fenti adatok jól szemléltetik a magyar adópolitika döntési lehetőségeit. A 90-es 
években a magánszemélyek jövedelmei álltak az adóztatás fókuszában, 2011-től már 
más adókból kíván az állam nagyobb bevételekhez jutni. Ezt a sajátosságot a magyar 
és a nemzetközi szakirodalom, valamint a média által unortodoxként jellemzett ma-
gyar gazdaságpolitika egyik lényeges vonásának tartják. 

A  magyar sajátosság az, hogy az államadósság növekedésének megállítását, az 
államháztartási hiány és az infláció csökkentését nem vagy legalábbis nem teljesen 
a szokásos gazdaság- és pénzügypolitikai eszközökkel érték el. Az államháztartás 
nagymértékű reformját és az ehhez szükséges forrásokat ugyanis nem, illetve nem 
csak a szokásos és az IMF által is elvárt megszorításokkal (adóemelésekkel, új adók 
bevezetésével, a szociális, egészségügyi, oktatási stb. kiadások csökkentésével) vitték 
véghez, hanem egyes gazdasági szektorok vagy alanyok adóztatásának fokozásával 
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valósították meg, úgy, hogy a lakosság terheit nem kívánták növelni. Mindez gazda-
ságpolitikai szempontból az állam erőteljesebb gazdasági részvételével és szabályo-
zó, ellenőrző szerepének növekedésével járt együtt.

A központi költségvetési éves mérleg adataiból kitűnik, hogy bár a kormány nö-
velte a gazdálkodó szervezetek befizetéseit kitevő adók számát, ezek összege 2015-
ben 1503,125 milliárd Ft volt úgy, hogy a társasági adó 160%-ra teljesült, azon-
ban még így, a különadókkal együtt sem éri el a lakosság befizetéseinek 2015-ben 
1876,498 milliárd Ft-os46 összegét. A  társasági adó alacsonyabb 10%-os kulcsa a 
külföldi befektetőkért vívott adóverseny gazdaságpolitikai eszköze, mely a társasá-
gi adóbevételek relatív alacsony összegét indokolja. A fogyasztáshoz kapcsolt adók 
jelentős összege és az összes bevételekhez viszonyított aránya is (40%) jól mutatja a 
kormányzati adópolitika aktuális irányát.47

3.2.  KÖZÉRDEK AZ ADÓBESZEDÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE,  
AZ ADÓCSALÁSOK ELLENI FELLÉPÉS IS

A  magyar pénzügyi kormányzat hosszú évek óta arra törekszik, hogy növelje az 
adóbeszedés hatékonyságát és ebből következően az adóbevételeket is. Ennek során 
fel kell lépnie a magyar fekete vagy más néven rejtett gazdaság ellen is, mely egyrészt 
és elsősorban az általános forgalmi adó (áfa) bevételeinek eltitkolásával, másrészt a 
jogosulatlan áfalevonásokkal és -visszaigénylésekkel károsítja meg az államháztar-
tást, másrészt indokolatlan és az adó mértéke miatt jelentős versenyelőnyhöz juttat-
ja a tisztességtelen adózókat.48 Egyes források szerint a feketegazdaságban „elcsalt” 
adó elérheti a GDP 3-4%-át is.49 Az áfa ügyében az elmúlt években hozott állami 
lépések jelentős – és talán nem is várt – eredményekkel jártak.

Az adócsalás elleni fellépés hazánkban jelenleg két utat követ. Ez egyik az adóbe-
vételek felderítése és ezek minél nagyobb hatékonyságú beszedése, a másik az adó-
levonások jogosulatlan igénybevétele elleni védekezés. Miután Magyarországon az 
áfa adónemben, a termékimport áfáját kivéve az önadózási adómegállapítási mód 
dominál, ezért a magyar állam az adóbevallás, ellenőrzés, az áfakulcsok és a szank-
ciórendszer változtatásával igyekszik felvenni a harcot az adócsalás és az adókike-
rülés ellen.50

46  http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_mer-
leg_1/222/ (2015. 05. 15.)

47  Pardavi 2015b, 74–77. o.
48  Magyarországon a Randstadt Holding Flexibility at Work 2014 felmérése szerint a GDP 

érinti a 22,1%-át feketegazdaság. http://www.randstad.hu/hirek/delkelet-europai-szinten-a-ma-
gyar-feketemunka 

49  Belyó 2012, 11. o.
50  Lásd részletesebben Pardavi 2015/c, 113–123. o.
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Idesorolható az online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetése, a fordí-
tott áfa körének kiterjesztése, az 5%-os áfa egyre több termékre való alkalmazása, 
és nem utolsósorban a 2015. január 1-jétől indított elektronikus Közútiáruforga-
lom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) is. Mindezek az intézkedések jelentősen javítot-
ták az adózási fegyelmet, és ezzel természetesen növelték a közbevételeket. Például 
Varga Mihály Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszter 2015. március 
7-én adott nyilatkozata szerint51 2014-ben több mint 180 ezer kereskedő használja a 
pénztárgépeket, és 250 milliárd forinttal több áfát vallottak be a kereskedelmi ága-
zatban működő cégek, mint egy évvel korábban.

Az adópolitika irányainak eszközeinek változása is igazodhat a közérdekhez, az ál-
lam maga határozza meg, hogy mely adózói csoportokat részesít előnyben, és melyeket 
terhel az átlagosnál jobban. A jelenlegi magyar adópolitika a jövedelmet terhelő adók 
helyett inkább a fogyasztáshoz kapcsolódó adókra helyezi a hangsúlyt, de a magánsze-
mélyek jövedelmét magasabb adóelvonás sújtja, mint a vállalkozásokét. A fogyasztást 
terhelő adókból származó jelentős bevételek az éppen tapasztalható gazdasági fejlő-
déssel és a vállalkozásokat támogató alacsony adómértékkel együtt alkalmasak arra, 
hogy a magánszemélyeket is a 2010-ig alkalmazott adónál kisebb adóval terheljék. 
A magánszemélyek sokaságának ez elemi érdeke, és mivel a vállalkozások eredményét, 
bevételeit terhelő adók is csökkentek az elmúlt években, a vállalkozások mint adózók 
érdekei sem sérültek. Így mindkét adózói csoport támogathatja (akár választóként is) 
az állam adópolitikáját.

3.3. KONKLÚZIÓ

A közbevételi jog és a közérdek fogalma egymástól elválaszthatatlan. A közbevételi 
jog alapvető célja a közfeladatok finanszírozásához szükséges források előteremté-
séhez, azok beszedéséhez szükséges szabályok létrehozása, érvényesítése. Feltéte-
lezve, hogy az állam által ellátott közfeladatok a közérdekkel is összeegyeztethető-
ek, megállapíthatjuk, hogy a fiskális politika, adópolitika alapvető céljai is jobbára 
megegyeznek a közérdek elvárásaival. A közérdek így megnyilvánul a társadalom 
igényeiben, de az állam akaratában is.

A közbevételei jogban ezért a közteherviselés általánossága, egyenlősége és ará-
nyossága, továbbá igazságossága lehet a társadalmi oldalról megmutatkozó közér-
dek mércéje. Az állam oldaláról ez központi költségvetés bevételeinek teljesítésében, 
ezzel együtt az adóztatás sikerességében, vagyis a beszedett adók mennyiségében 
mutatkozik meg. A  költségvetés stabilitása és a közterhek arányos elosztása nem 
egymást kizáró vagy egymással versengő fogalmak. A jó kormányzást megvalósító 

51  http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek
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állam feladata, hogy olyan adórendszert hozzon létre, mely úgy biztosítja a közbe-
vételek megfelelő mennyiségét, hogy az adózók teherbíró képességét és általában a 
társadalom gazdasági és szociális állapotát, valamint a választók igényeit is figye-
lembe vegye.

Az állam mindezen és egyéb feltételek mellett, az aktuális adópolitikai céloknak 
megfelelően alakítja adórendszerét, szüntet meg és vezet be új adónemeket, mó-
dosítja az adómértékeket, nyújt adókedvezményeket, vagy dönt azok megszünteté-
séről. Így a bemutatott változások alapján az adó- és költségvetési politika döntési 
kompetenciájába tartozik, hogy az állam a jövedelmeket vagy a fogyasztás adóz-
tatását preferálja-e, és azon belül mely adózói csoport kap(hat) kedvezményeket, 
támogatásokat. 
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1. FÜGGELÉK

A Magyarországon bevezetett adók listája és az ezekből származó bevételek

Adónév a nemzeti besorolás szerint 2013 2014 2015
Termelési és importadók 5 584 065 6 000 552 6 438 305
Termékadók 5 004 158 5 396 637 5 800 982
Hozzáadottérték-adó típusú adók 2 693 555 3 011 162 3 307 312
Általános forgalmi adó (áfa) 2 693 555 3 011 162 3 307 312
Importadók és importvámok a hozzáadottérték- 
adók kivételével 35 307 42 913 52 352
Importvámok 35 307 42 913 52 352
Import vám 35 307 42 913 52 352
Importadók a hozzáadottérték-adók és importvá-
mok kivételével – – –
Az importált mezőgazdasági termékek utáni impor-
tilletékek – – –
Az importra kivetett monetáris kompenzációs ösz-
szegek – – –
Jövedéki adók – – –
Import termékekre kivetett fogyasztási adó – – –
Import termékek környezetvédelmi termékdíja – – –
Importra kivetett általános forgalmi adók – – –
Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók – – –
Importmonopóliumok nyeresége – – –
Termékadók a hozzáadottérték-adók és az impor-
tadók kivételével 2 275 296 2 342 562 2 441 318
Jövedéki adók és fogyasztási adók 963 301 995 543 1 077 466
Fogyasztási és jövedéki adó 899 938 932 648 994 144
Környezetvédelmi termékdíj 46 711 48 094 65 534
Energiaadó 16 652 14 801 17 788
Bélyegilletékek – – –
Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 64 708 81 879 93 389
Adásvételi illeték 64 708 81 879 93 389
Gépjárműnyilvántartási adók 15 608 18 810 21 410
Gépjármű regisztrációs adó 15 608 18 810 21 410
Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 105 4 228 5 802
Nemzeti kulturális járulék – – –
Kulturális adó 105 146 127
Reklámadó – 4 082 5 675
Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett 
adók 41 316 45 830 44 972
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Adónév a nemzeti besorolás szerint 2013 2014 2015
Játékadó 41 316 45 830 44 972
Biztosítási díjakra kivetett adók 51 401 52 648 57 802
Baleseti adó 23 313 23 902 27 694
Biztosítási adó 28 088 28 746 30 108
Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 56 815 65 637 65 639
Turisztikai hozzájárulás – – –
Távközlési adó 50 176 55 841 54 516
Hulladéklerakási járulék 6 639 9 796 11 123
Általános forgalmi adók 772 315 780 558 839 156
Helyi iparűzési adó 500 868 523 125 584 365
Egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 110 021 96 829 89 406
Innovációs járulék 61 971 68 903 65 780
Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fize-
tett adó 40 496 42 263 45 528
Ágazati különadók 9 815 – –
Pénzügyi (biztosító) szervezetek különadója 1 217 1 293 3 441
Népegészségügyi termékadó 19 090 20 390 29 883
Szénhidrogén készletezési díj 28 837 27 755 20 753
Fiskális monopóliumok nyeresége – – –
Exportvámok és az exportra kivetett monetáris 
kompenzációs összegek – – –
Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 309 727 297 429 235 682
Bérfőzetési szeszadó 196 444 8 007
Erdőfenntartási járulék – 331 –
Tenyésztési hozzájárulás – – –
Halászatfejlesztési hozzájárulás – – –
Nukleáris hozzájárulás 19 329 21 294 21 294
Vadvédelmi hozzájárulás – – –
Cukorilleték 881 825 765
Pénzügyi tranzakciós adó 289 321 274 535 205 616
Egyéb termelési adók 579 907 603 915 637 323
Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kive-
tett adók 177 074 178 178 187 453
Építményadó 102 719 105 022 112 419
Telekadó 19 395 17 937 19 102
Épületek utáni idegenforgalmi adó 21 198 26
Közművezetékek utáni adó 54 939 55 021 55 906
Állóeszközök használatára kivetett adók 72 490 71 890 73 262
Gépjárműadó (központi) 23 551 24 177 25 034
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Adónév a nemzeti besorolás szerint 2013 2014 2015
Gépjárműadó (helyi) 16 004 16 174 16 658
Cégautóadó 32 935 31 539 31 570
Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték – – –
Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 168 726 180 438 199 305
Rehabilitációs hozzájárulás 64 400 66 166 67 460
Szakképzési hozzájárulás 63 536 61 416 66 153
Kommunális adó 2 – –
Gyógyszerismertetők után fizetett adó 9 547 9 749 10 283
Kisadózók tételes adója (kata) 31 241 43 107 55 409
Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók – – –
Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 146 088 155 464 156 265
Koncessziós díj 1 065 1 197 4 289
Eljárási illeték 16 463 16 126 15 694
Rendkívüli tőkeadók 128 560 138 141 136 282
Környezetszennyezésre kivetett adók 15 418 17 944 21 038
Környezetterhelési díj 6 757 5 915 5 951
Széndioxid kvóta értékesítés bevétele 8 661 12 029 15 087
Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) – – –
Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 111 1 –
Gyógyszertári szolidaritási díj 111 1 –
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 1 990 762 2 204 138 2 388 162
Jövedelemadók 1 917 340 2 132 685 2 311 979
Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett 
adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 1 501 244 1 598 030 1 698 455
Személyi jövedelemadó (szja) 1 501 244 1 598 030 1 698 455
Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett 
adók, kivéve az eszköztartási nyereséget .. .. ..
Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező esz-
köztartási nyereségre kivetett adók .. .. ..
Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett 
adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 362 018 499 692 571 914
Társasági nyereségadó 322 467 457 538 539 777
Különadó – – –
Pénzintézetek különadója 10 178 9 121 9 873
Hitelintézeti járadék 17 508 20 582 10 122
Kisvállalati adó (kiva) 11 865 12 451 12 142
Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett 
adók, kivéve az eszköztartási nyereséget .. .. ..
Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók .. .. ..
Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. ..
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Adónév a nemzeti besorolás szerint 2013 2014 2015
Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. ..
Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kive-
tett adók – – –
Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 54 078 34 963 41 610
Sávos kockázatviselés tb-alap 18 4 2
Energiaellátók különadója 54 060 34 959 41 608
Egyéb folyó adók 73 422 71 453 76 183
Tőkére kivetett folyó adók – – –
Fejadók – – –
Költségadók – – –
Háztartások által engedélyekért fizetett adók 50 732 48 505 51 536
Gépjárműadó 29 693 30 435 31 555
Eljárási illeték 20 954 18 046 19 959
Egyéb átengedett központi adók 85 24 22
Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók – – –
Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 22 690 22 948 24 647
Háztartások kommunális adója 13 175 13 002 13 443
Idegenforgalmi adó 8 411 9 126 10 475
Környezetterhelési díj 1 104 820 729
Tőkeadók 7 188 9 546 10 983
Tőketranszferekre kivetett adók 5 307 6 179 7 373
Örökösödési és ajándékozási illeték 5 307 6 179 7 373
Luxusadó – – –
Tőkeilleték 1 881 3 367 3 610
Földvédelmi járulék 1 881 3 367 3 610
Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók – – –
Összes adóbevétel 7 582 015 8 214 236 8 828 071
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 907 469 4 204 093 4 489 203
Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzá-
járulásai 2 235 573 2 444 223 2 596 554
Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosí-
tási hozzájárulásai 2 235 573 2 444 223 2 596 554
Munkaadók kötelező tb-járuléka – 19 123 3 176
Munkaadói járulék – – –
Szociális hozzájárulási adó 2 235 573 2 425 100 2 593 378
Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosí-
tási hozzájárulásai – – –
Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai .. .. ..
Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai .. .. ..
Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai .. .. ..
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Adónév a nemzeti besorolás szerint 2013 2014 2015
Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzá-
járulásai 21 669 24 486 27 881
Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai – – –
Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 21 669 24 486 27 881
Imputált tb 21 669 24 486 27 881
Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzá-
járulásai 1 650 227 1 735 384 1 864 768
Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai .. .. ..
Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai .. .. ..
Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosí-
tási hozzájárulásai 1 648 724 1 734 049 1 863 539
Munkavállalók tényleges kötelező társadalombizto-
sítási hozzájárulásai 1 553 032 1 660 501 1 784 485
Munkavállalók kötelező tb-járuléka 1 426 632 1 524 880 1 639 617
Munkavállalói járulék 126 400 135 621 144 868
Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalom-
biztosítási hozzájárulásai 55 451 50 593 56 335
Egyéni vállalkozók kötelező tb-járuléka 55 451 50 593 56 335
Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társa-
dalombiztosítási hozzájárulásai 40 241 22 955 22 719
Nem foglalkoztatott személyek kötelező járuléka 40 241 22 955 22 719
Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosí-
tási hozzájárulásai 1 503 1 335 1 229
Önállóak és alkalmazásban nem állók önkéntes 
tb-hozzájárulásai 1 503 1 335 1 229
Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzá-
járulásai – – –
Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai – – –
Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai – – –
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szekto-
rok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg 
be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási 
hozzájárulásoknak felelnek meg – – –
Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható ter-
mékadók – – –
Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható 
egyéb termelési adók – – –
Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jö-
vedelemadók – – –
Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható 
egyéb folyó adók – – –
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Adónév a nemzeti besorolás szerint 2013 2014 2015
Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem 
hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájáru-
lásai – – –
Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem 
hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájáru-
lásai – – –
Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be 
nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hoz-
zájárulásai – – –
Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg 
be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási 
hozzájárulásai – – –
Alkalmazásban nem állók megállapított, de való-
színűleg be nem hajtható tényleges társadalombiz-
tosítási hozzájárulásai – – –
Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tő-
keadók – – –
Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból 
származó összes bevétel 11 467 815 12 393 843 13 298 772
Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájá-
rulásokból származó összes bevétel (az imputált 
tb-hozzájárulásokat is beleértve) 11 489 484 12 418 329 13 326 653
Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiz-
tosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel 1 166 312 1 292 508 13.97543

– az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése  
– Kormányzat + Európai Unió Intézményei [folyó áron, millió forint] a szerző szerkesztésében

Forrás: KSH 3.1.15.1. Nemzeti adólista 
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2. FÜGGELÉK

Működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ág szerint 

Gazdasági ág 2010 2011 2012 2013 2014

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 23 331 23 206 22 633 23 457 23 837
Bányászat, kőfejtés 460 443 440 431 426
Feldolgozóipar 51 475 50 713 48 318 46 989 47 219
Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 556 6 645 6 565 6 531 6 638
Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyár-
tása 5 129 4 916 4 511 4 337 4 304
Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, 
nyomdai tevékenység 7 935 7 777 7 312 6 988 6 907
Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 13 16 14 13 9
Vegyi anyag, termék gyártása 561 557 560 549 595
Gyógyszergyártás 91 83 80 80 83
Gumi-, műanyag és nemfém ásványi ter-
mék gyártása 4 240 4 127 3 968 3 797 3 790
Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék 
gyártása 8 550 8 568 8 227 7 956 7 961
Számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártása  1 632 1 576 1 482 1 428 1 377
Villamos berendezés gyártása 900 885 859 840 821
Gép, gépi berendezés gyártása 2 720 2 666 2 564 2 453 2 395
Járműgyártás 712 712 699 689 702
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berende-
zés üzembe helyezése, javítása 12 436 12 185 11 477 11 328 11 637
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, lég-
kondicionálás 556 575 608 618 659
Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 52 491 51 731 49 366 48 038 48 304
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmen-
tesítés 1 967 1 961 1 938 1 823 1 734
Ipar 54 458 53 692 51 304 49 861 50 038
Építőipar 66 033 63 705 55 544 54 276 55 559
Kereskedelem, gépjárműjavítás 139 546 138 964 133 866 132 081 131 293
Szállítás, raktározás 30 263 29 700 23 315 23 152 23 224
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 32 352 32 017 30 827 29 563 29 233
Információ, kommunikáció 34 371 34 488 33 685 33 643 34 946
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 27 673 26 143 23 039 20 519 20 710
Ingatlanügyletek 31 223 30 585 29 807 30 129 30 293
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Gazdasági ág 2010 2011 2012 2013 2014
Szakmai, tudományos, műszaki tevé-
kenység 109 881 110 098 107 515 107 379 110 725
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 38 089 37 590 34 871 34 471 35 008
Közigazgatás, védelem; kötelező társada-
lombiztosítás 94 112 130 137 30
Oktatás 28 420 28 471 27 035 27 054 27 713
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 27 623 28 548 28 805 28 819 29 582
Művészet, szórakoztatás, szabad idő 16 274 16 428 15 662 15 783 16 876
Egyéb szolgáltatás 37 049 36 628 26 654 29 850 32 990
Nemzetgazdaság összesen 696 680 690 375 644 692 640 174 652 057

Forrás KSH 3.2.4., a szerző szerkesztésében
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3. FÜGGELÉK
A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása [folyó áron, milliárd Ft] 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bér, kereset 9 424,2 9 822,8 10 295,4 10 869,2 11 529,1 12 048,6
A  munkaadók társadalombiz-
tosítási hozzájárulása 2 287,0 2 414,8 2 412,2 2 496,5 2 715,7 2 887,3
Munkavállalói jövedelem 11 711,1 12 237,6 12 707,6 13 365,7 14 244,8 14 935,9
Működési eredmény 1 281,0 1 313,0 1 359,6 1 379,5 1 401,2 1 440,5
Vegyes jövedelem 2 329,5 2 503,4 2 424,7 2 477,9 2 670,1 2 666,5
Tulajdonosi jövedelem 814,2 846,9 1 088,6 1 057,9 1 086,6 1 142,7
Az elsődleges jövedelmek 
egyenlege 16 135,9 16 900,8 17 580,5 18 280,9 19 402,7 20 185,6
Kapott folyó transzferek ösz-
szesen 4 822,4 4 930,7 4 956,0 5 055,9 5 152,0 5 207,3
Ebből:

a kötelező társadalombizto-
sítás pénzbeli juttatásai 3 289,6 3 395,2 3 274,1 3 465,2 3 554,3 3 623,7

Fizetett folyó transzferek ösz-
szesen 6 261,3 6 035,2 6 304,5 6 522,2 6 987,9 7 460,8
Rendelkezésre álló jövedelem 14 696,9 15 796,4 16 231,9 16 814,7 17 566,8 17 932,1
Természetbeni társadalmi jut-
tatás 3 411,1 3 434,6 3 414,8 3 468,9 3 727,9 4 011,8
Összes (korrigált, rendelke-
zésre álló) jövedelem 18 108,0 19 230,9 19 646,8 20 283,6 21 294,7 21 943,9
Nyugdíjpénztárak nettó va-
gyonváltozása miatti korrekció 497,7 148,2 66,7 84,4 91,0 84,4
Jövedelem összesen 18 605,7 19 379,1 19 713,5 20 368,0 21 385,7 22 028,3
Ebből:

hazai tényleges fogyasztás 
összesen 17 884,7 18 542,6 19 085,0 19 457,4 20 366,7 21 203,3
az idegenforgalmi kiadások 
egyenlege -712,5 -734,5 -748,3 -781,3 -908,6 -986,3
a rezidens háztartások tény-
leges fogyasztása összesen 17 172,2 17 808,1 18 336,7 18 676,1 19 458,1 20 217,0

Felhalmozás összesen 1 060,1 831,5 787,2 828,1 867,8 855,9
Ebből: 

lakásberuházás 855,4 630,2 580,5 556,7 668,0 659,1
A tőketranszferek egyenlege 47,5 232,2 279,8 72,4 186,3 784,3
Nem termelt nem pénzügyi 
eszközök beszerzésének és ér-
tékesítésének egyenlege 0,2 0,5 -4,8 -10,7 -21,2 -8,1
Nettó hitelnyújtás/nettó hitel-
felvét 420,7 971,2 874,2 946,7 1 267,2 1 747,7
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A KÖZÉRDEK ÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁS

A közérdek megjelenése a pénzügyi közvetítőrendszer  
makroprudenciális szabályozásában és felügyeletében

1. BEVEZETÉS

A közérdek, illetve a rá való hivatkozás révén képes a politikai akarat jogot alkot-
ni, amelyből következően egyrészt a közérdek fogalmi meghatározása alapvetően 
a politikatudomány vizsgálati körébe tartozik, másrészt a közérdek a jogtudomány 
szempontjából elsődlegesen az, amit a politikai akarat annak nyilvánít.1 A közér-
dek fogalmát – ahogy arra Szamel is felhívja a figyelmet –, a fentiekre tekintettel, a 
jogtudomány és a jogi gyakorlat egyaránt kvázi axiomaként kezeli,2 vagyis az egyes 
jogi területeken végzett vizsgálatok általában egyáltalán nem törekednek az álta-
lános fogalomalkotásra a közérdek fogalma tekintetében. A gazdaság működésébe 
– vagyis külső jogalany irányába – történő állami, közigazgatási – azon belül köz-
hatalmi – típusú beavatkozás alapja azonban szükségszerűen valamilyen közösségi 
érdek, közérdek, amely az egyénnel, illetve annak szabadságaival, jogaival szembeni 
korlátozó állami fellépés indokául szolgálhat. A közigazgatási értelemben vett, vagy-
is közigazgatási típusú, közhatalmi beavatkozás alapjául szolgáló közérdek – a politi-
kai determináltságára tekintettel – tartalma szerint mozgó, változó, vagyis dinamikus 
fogalom. A közigazgatásnak mindenkor a társadalmi környezethez, annak változá-
saihoz kell alkalmazkodnia, valamint biztosítania kell azokat a közjavakat, amelyek 
fogyasztásából nem lehet senkit sem kizárni. Éppen ezért, abból kiindulva, hogy 
álláspontom szerint – Szamellel egyetértve3 – nincs általános érvénnyel meghatá-

* A  kutatás az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó prog-
ramjai keretében valósult meg. Dr. Kálmán János, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék, janos.kalman88@gmail.com. 
A tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségért és az értékes tanácsokért köszönettel tartozom 
Glavanits Juditnak, Kreisz Brigittának, Lentner Csabának, Mérő Katalinnak, Szombati Anikónak, 
valamint Tatay Tibornak.

1 Balázs 2005, 54. o.
2  Szamel 2008, 22. o.
3  Szamel 2008, 28. o.
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rozható közérdek, a közigazgatási típusú közhatalmi, vagyis külső jogalanyok jogait 
és kötelezettségeit érintő beavatkozás vizsgálatakor a beavatkozás alapjául szolgáló 
közérdekeket szükséges azonosítani és definiálni. A közigazgatási joganyag pedig, 
ahogy erre Kántás rámutat, felsorolhatatlan sokaságát kínálja a közérdek általános, 
tartalmilag kibontatlan alakváltozatainak.4 Ennek oka alapvetően abban keresendő, 
hogy jogállamban a jogalkotónak a jogalkotásban megjelenő közérdeket tartalmilag 
is körül kell írnia.

A 2008-as világgazdasági válság számos államban, illetve az Európai Unióban is 
komoly jogalkotási hullámot indított el, amelyek középpontjában a pénzügyi rend-
szer stabilitásának a helyreállításához, illetve fenntartásához szükséges jogi esz-
közök megteremtése állt. A válságjogalkotás eredményeként a pénzügyi rendszer 
működését biztosító jogszabályok és jogi eszközök felülvizsgálatra, a világgazdasági 
válságot megelőző, liberális szabályozás szigorításra került, a felügyeleti tevékenysé-
get ellátó hatóságok pedig eszközeikben megerősödtek, az Európai Unió tagállamai 
esetében szorosabb regionális integráció mellett.5 A felügyeleti hatóságok, vagyis a 
pénzügyi rendszer közigazgatási típusú, közhatalmi kontrollját ellátó közigazgatási 
szervek tekintetében a válságjogalkotásnak a legjelentősebb eredménye a makropru-
denciális szabályozás és felügyelet eszközrendszerének kialakítása.6

A  pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális szabályozása és felügyelete, 
vagyis a makroprudenciális politika, mint a gazdaság – egyik ágazata – működé-
sének közigazgatási típusú, rendszerszintű, átfogó beavatkozási eszközrendszere 
– célja felől értelmezve – a pénzügyi stabilitás előmozdításában, fenntartásában, 
a veszélyek elhárításában, valamint részben a felmerült rendszerkockázatok keze-
lésében megjelenő közérdek érvényesítésében ragadható meg. Ebből is következik, 
hogy a makroprudenciális politika elsődlegesen – egyúttal elsődleges felelősséggel 
jellemezhető – ex ante természetű eszközrendszer, vagyis kiemelten a rendszerkoc-
kázatok kialakulásának, illetve károssá válásának megelőzésére fókuszál. A  pénz-
ügyi közvetítőrendszer egyensúlyvesztésének időszakában, vagyis ex post, azonban 
eszközrendszere kiegészítő szerepet tölt be a válságkezelés (szanálás, végső hitele-
zés, állami mentőcsomagok, betétbiztosítás, befektetővédelem) eszközeihez képest. 
A makroprudenciális politika, valamint a válságkezelés, mint gazdasági igazgatási 
eszközrendszer, akkor avatkozik tehát a gazdaság működésébe, ha a pénzügyi sta-
bilitás veszélyeztetését „érzékeli”.7 Mindebből következően a pénzügyi stabilitás a 
közérdek egy megjelenési formájaként azonosítható a jogalkotásban, amely okán a 
jogalkotóval szembeni elvárásként fogalmazódik meg a fogalom tartalmi meghatáro-

4  Kántás 2008, 73. o.
5  Lásd bővebben Lentner 2013; Glavanits 2015; Lentner 2016. 
6  Lásd bővebben: Király 2017.
7  Az „érzékelés” eszközei alapvetően a közvetlenül meghatározott indikátorok (például a hi-

tel–GDP rés, ciklikus rendszerkockázati térkép), a szakértői értékelés, valamint a külső kockáza-
tértékelések.
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zásának igénye, figyelembe véve, hogy jelentős közhatalmi típusú – ex ante és ex post 
– közigazgatási beavatkozás alapjául szolgál.

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a pénzügyi stabilitás fogalmának elméle-
ti és jogi megjelenését, amelyre tekintettel a tanulmány négy fő gondolati egységre 
tagozódik. Elemzem egyrészt a pénzügyi stabilitás fogalmának megjelenését a szak-
irodalomban, másrészt a jogalkotásban, valamint harmadrészt a jogalkalmazásban. 
Annak ellenére, hogy a pénzügyi stabilitás fogalma – ahogy ezt a továbbiakban látni 
is fogjuk – erőteljesen megjelenik az elméleti irodalomban, sőt a jogalkotásban és a 
jogalkalmazásban is, határai nehezen azonosíthatóak. Mindezekre tekintettel a ta-
nulmány záró – negyedik – részében kísérletet teszek a pénzügyi stabilitás munka-
fogalmának meghatározására.

2. A PÉNZÜGYI STABILITÁS FOGALMA A SZAKIRODALOMBAN

A  pénzügyi stabilitás fogalma, annak ellenére, hogy a közpolitikai diskurzus és a 
jogalkotás homlokterébe a világgazdasági válság hatására került, már azt jelentősen 
megelőzve, az 1990-es években lezajlódó pénzügyi válságok hatásaként megjelent 
a tudományos és intézményi8 diskurzusban. Arner szerint a kezdő eseménynek, 
amely elindította a pénzügyi stabilitáshoz kapcsolódó kérdéskör fokozódó vizsgála-
tát, az 1994–1995-ben lezajlódó ún. Tequila-válság – vagyis a mexikói peso válsága – 
tekinthető.9 A pénzügyi stabilitás fogalmának elterjedéséhez hozzájárultak továbbá 
az 1990-es évek végének pénzügyi válságai, az 1997–1998 közötti ázsiai pénzügyi 
válság és az 1998-as orosz válság.10 A  tudományos és intézményi diskurzus ered-
ményeként a pénzügyi stabilitás tárgyköre alkalmassá vált arra is, hogy fókuszált 
tematikájú kiadványok tárgyát képezze, amelyek már kifejezetten a pénzügyi stabi-
litáshoz kapcsolódó elméleti és empirikus kutatások eredményeit, az intézmények 
hivatalos álláspontját közölték. Ennek fényében először központi bankok gondo-
zásában jelentek meg tematikus kiadványok, úgymint 1996-tól a Bank of England, 
2002-től a Banque de France vagy 2003-tól a National Bank of Belgium Financial 

8  Intézményi diskurzuson jelen tanulmány keretében a szakosított intézményeket, mint az 
IMF, a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank of International Settlements, a továbbiakban: BIS), 
valamint a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (Basel Committee on Banking Supervision, a további-
akban: BCBS) keretében folytatott vizsgálatokat, elemzéseket értem (BIS 1986; IMF 1998; BSBS 
1998). Itt szükséges kiemelni – a BIS keretében folytatott munkájára tekintettel – Lámfalussy 
Sándort, aki már az 1980-as években feltetette a pénzügyi stabilitás fontosságát a határon átnyúló 
ügyletek és a rendszerszinten jelentős intézmények kontextusában. Lámfalussy álláspontja elsőd-
legesen a BIS 1980-as években kibocsátott éves jelentéseiben jelent meg, másrészt munkásságá-
nak összefoglalásaként megjelent a pénzügyi válságokról írt könyvében (Lámfalussy 2008).

9  Arner 2007, 72. o.
10  Mérő–Piroska 2013, 310. o.
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Stability Review című kiadványa. A központi bankok gondozásán kívül, az első – 
tematikus – tudományos folyóirat, a Journal of Financial Stability 2004-ben jelent 
meg. A tematikus folyóiratok megjelenésével a pénzügyi stabilitás vizsgálata nem 
zárkózott e műhelyek, intézmények keretén belülre, hanem elsősorban a gazdaság-
tudományi11 irodalomban, egyre szélesebb körben jelent meg. 

A pénzügyi stabilitás alapvetően egy széles körű, tartalmát tekintve diszkrecionális 
jegyekkel rendelkező – és időben is változó – koncepció volt, amely általánosságban a 
pénzügyi rendszer biztonságára és megbízhatóságára (safety and soundness), vala-
mint a fizetési rendszer stabilitására reflektált. A legtöbb központi bank függetlenül 
attól, hogy felügyeleti hatáskörökkel rendelkezett-e, vagy sem, a pénzügyi stabilitás 
biztosítását a felelősségi körébe tartozó feladatnak tekintette,12 annak ellenére, aho-
gyan erre Padoa-Schioppa rámutat, hogy a központi bankokra vonatkozó jogszabá-
lyok jellemzően explicit módon nem határoztak meg ilyen mandátumot.13 A közpon-
ti bankok ugyanis a pénzügyi stabilitásért való felelősséget a végső hitelezői – lender 
of last resort – funkció implicit tartalmának tekintették, e funkcióból vezették le. 
A pénzügyi stabilitás elérésének alapvető eszközeit a világgazdasági válságot meg-
előző irodalom az engedélyezési politikában, a hatékony felügyeleti technikákban, a 
megfelelő tőkében és likviditásban, a kompetens és becsületes menedzsmentben, a 
korai jelzőrendszerekben, a transzparenciában, valamint az elszámoltathatóságban 
– mikroszintű szemléletet tükrözve – látta.

A  világgazdasági válság hatására azonban a pénzügyi stabilitás koncepciója a 
közpolitika alakításának, egyúttal a robbanásszerű válságjogalkotás fejlődésének is 
központi fogalmává, hívó szavává vált, amely következtében elengedhetetlenné vált 
a fogalom pontos határainak kijelölése, valamint tartalmának feltárása. Ennek hiá-
nyában – jogállami keretek között – ugyanis a közigazgatási típusú állami beavat-
kozás legalitása viszonyítási pont nélkül marad, amelynek következtében fellazul a 
közigazgatás döntésekért való felelőssége és elszámoltathatósága is. A pénzügyi sta-
bilitás biztosítására hivatott eszközrendszer (végső hitelezői funkció, szabályozás és 
felügyelet, válságmenedzsment, fiskális támogatások stb.) heterogenitása azonban 
előrevetíti a fogalom komplexitását, illetve tartalmi bizonytalanságát, amely ered-
ményeként számos, szemléletében eltérő fogalom jelent meg a szakirodalomban. 

A BIS keretében Stefan Ingves, a svéd jegybank kormányzójának vezetésével fel-
állításra került kutatócsoport, amely 2011-ben az ún. Ingves-jelentésben14 (a továb-
biakban: jelentés) foglalta össze a pénzügyi stabilitás fogalmával kapcsolatos alapvető 

11  Crockett 2000; Horváth–Mérő–Zsámboki 2002; Mérő 2003; Das–Quintyn–Chenard 2004; 
Lublóy 2005. A  jogtudományi irodalom a világgazdasági válságig lényegében a jogtudományi 
vizsgálaton kívülinek tekintette a pénzügyi stabilitás fogalmát és a hozzá kapcsolódó kérdéseket.

12  Egy 2004-es felmérés szerint, mind a 28 OECD-tagállam központi bankja feladatának tekin-
tette a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartását (Oosterloo–de Haan 2004).

13  Padoa-Schioppa 2012.
14  BIS 2011.
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kérdéseket. A jelentés, amellyel a BIS-nek az volt a célja, hogy megalkosson egy (mun-
ka)fogalmat a pénzügyi stabilitásra, a Bázel III15 keretében kialakítandó makropru-
denciális keretrendszer implementációja érdekében, az eddigi legátfogóbb munka a 
pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározásával kapcsolatban. A jelentés a pénzügyi 
stabilitás fogalommeghatározásait öt csoportba sorolta, amelyeket további szerzőkkel 
kiegészítve az alábbiak szerint foglalhatunk össze.

Az első csoportba tartoznak azok a fogalmak, amelyek a pénzügyi stabilitást az 
előfeltételek és nem a kimenetek oldaláról közelítik meg. Orr és szerzőtársai szerint 
a pénzügyi stabilitás előfeltételei akkor teljesülnek, ha a pénzügyi rendszerben fel-
merülő valamennyi kockázat megfelelően azonosított, elkülönített, beárazott és ke-
zelt.16 Amennyiben ezek az előfeltételek teljesülnek, akkor a pénzügyi rendszer za-
vartalanul képes működni, és a pénzügyi veszteségek kezelése is a rendszeren belül 
valósítható meg.17 Foot szerint akkor beszélhetünk pénzügyi stabilitásról, ameny-
nyiben van: a) monetáris stabilitás, b) a foglalkoztatás szintje közel áll a gazdaság 
természetes mértékéhez, c) a gazdaság kulcsfontosságú pénzügyi intézményeiben 
és a piacokban általános a bizalom, és d) ahol nincsenek olyan relatív ármozgások 
a reál gazdasági vagy pénzügyi eszközök árában, amely alááshatja a korábbi pont-
ban foglaltakat.18 A fenti fogalommeghatározási módok a világgazdasági válság előtt 
sem voltak elterjedtnek tekinthetők,19 azonban a világgazdasági válság rámutatott, 
hogy a rendszerkockázatok figyelemmel követése és megértése – ex ante – rendkívül 
bonyolult feladatot jelentett, és csak az események után – ex post – volt alkalmas a 
pénzügyi stabilitás megítélésére. A gazdasági fundamentumok vizsgálata önmagá-
ban nem elégséges a pénzügyi stabilitás értékelésére.

A második csoportba tartoznak azok a fogalmak, amelyek már a kimenet oldaláról 
határozzák meg a pénzügyi stabilitás fogalmát, azonban nem a pénzügyi stabilitás 
pozitív fogalmának megalkotására tesznek kísérletet, hanem negatív meghatározást 
adnak. Mishkin meghatározása szerint a pénzügyi instabilitás akkor lép fel, amikor 
a pénzügyi rendszerben kialakuló sokkok zavarják a rendszeren belüli információ-
áramlást, melynek eredményeként a pénzügyi rendszer nem képes a funkcióját be-
tölteni, vagyis nem képes a forrásokat a produktív beruházási lehetőségek felé köz-
vetíteni.20 Crockett szerint a pénzügyi stabilitás a pénzügyi instabilitás hiányában 
ragadható meg. A  pénzügyi instabilitás pedig egy olyan helyzet, ahol a gazdaság 

15  A Bázel III szabályozási csomag a bankszabályozás megújításának komplex rendszere, ami 
számos elemből áll. Ezek közül a legfontosabbak a tőkére és a likviditásra vonatkozó új szabályok, 
valamint a rendszerkockázatilag kiemelten fontos intézményekkel szembeni többletkövetelmé-
nyek előírása. 

16  Hunter–Orr–White 2006, 9. o.
17  Hunter–Orr–White 2006, 12. o.
18  Foot 2003.
19  Beyani–Kasonde 2009, 289. o.
20  Mishkin 1997, 62. o.; Mishkin 1999, 6. o.
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teljesítményét a pénzügyi eszközök árfolyamának fluktuációja vagy a pénzügyi köz-
vetítők szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséből fakadó problémák hátrányosan 
befolyásolnak.21 A fenti fogalom egyes aspektusaival kapcsolatban – ahogy ezt Croc-
kett is jelzi – azonban bővebb kifejtés szükséges. Egyrészt az instabilitásnak a gaz-
dasági teljesítményre jelentős – negatív – hatást kell gyakorolnia, hiszen az eszköz-
árak kisebb fluktuációja, egyes pénzügyi közvetítők nehézségei a versengő piacok 
normális működésének részét képezik. Másrészt a pénzügyi rendszer instabilitása 
a gazdaság összeomlásának potenciális, ex ante, nem a tényleges, ex post állapota. 
Harmadrészt a pénzügyi instabilitás megnyilvánulhat mind a pénzügyi közvetítők 
sérülékenységében, mind a pénzügyi eszközök árának túlzott volatilitásában. Vé-
gezetül a pénzügyi instabilitás nem egyenlő a válsággal.22 Ferguson értelmezésében 
– Crocketthez hasonlóan – a pénzügyi stabilitás meghatározása a pénzügyi insta-
bilitás definiálásán keresztül lehetséges. Crokettel ellentétben azonban Ferguson a 
pénzügyi instabilitás fogalmát a piaci kudarcok reálgazdaságra való potenciális ki-
hatásain keresztül értelmezte. Álláspontja szerint a pénzügyi instabilitást mint hely-
zetet három alapvető kritérium határozza meg. Egyrészt néhány fontos pénzügyi 
eszköz ára élesen elválik a fundamentumaitól, másrészt a piac működése és hitelek 
elérhetősége belföldön és esetleg nemzetközi viszonylatban is, jelentősen eltorzult, 
amelynek következménye, hogy harmadrészt, az aggregált kiadások jelentősen eltér-
nek akár felfelé, akár lefelé attól, amit a gazdaság képes előállítani.23 Allen és Wood 
szerint a pénzügyi stabilitás az az állapot, amelyben a pénzügyi instabilitás előfor-
dulása nem valószínű, így a pénzügyi instabilitástól való félelem nem jelent lényeges 
tényezőt a háztartások és a vállalkozások számára gazdasági döntéseik meghozatala 
során.24 Bowen és szerzőtársai szerint pedig a pénzügyi stabilitást olyan uralkodó 
helyzetnek lehet tekinteni, amikor a végső hitelfelvevők és a végső hitelnyújtók kö-
zötti pénzügyi közvetítés hatékonysága nincs kedvezőtlen sokkoknak kitéve.25

A harmadik csoportba tartoznak azok a fogalmak, amelyek szintén a kimenet ol-
daláról határozzák meg a pénzügyi stabilitás fogalmát, azonban már a pénzügyi sta-
bilitás fogalmának pozitív meghatározására törekszenek. E csoport esetén a pénzügyi 
stabilitás alapvetően a pénzügyi rendszer zavartalan működésével írható le. Duisen-
berg szerint a pénzügyi stabilitás a pénzügyi rendszer kulcselemeinek egyenletes 
működését jelenti.26 Duisenberghez hasonlóan Reddy szerint a pénzügyi stabilitás a 
pénzügyi piacok és intézmények egyenletes működését, de nem a krízisek teljes hi-
ányát vagy figyelmen kívül hagyását jelenti, azzal, hogy olyan feltételek állnak fenn, 
amelyek lehetővé teszik a pénzügyi rendszer hatékony működését, anélkül hogy azt 

21  Crockett 1997, 2. o.
22  Crockett 1997, 2–3. o.
23  Ferguson 2002, 1–2. o.
24  Allen–Wood 2006, 162. o.
25  Bowen–O’Brian–Steigum 2003, 37. o.
26  Duisenberg 2001.
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súlyosabb zavarok akadályoznák.27 A fenti meghatározások azonban annyira tágan 
értelmezhető tartalmat adnak a pénzügyi stabilitás fogalmának, hogy nem jelen-
tenek megfelelő alapot közpolitikai, illetve makroprudenciális politikai döntések 
meghozatalához. Nagy hiányossága továbbá a fenti meghatározásoknak, hogy nem 
fordítanak elegendő figyelmet a pénzügyi stabilitás időbeli jellemzőjére, tekintettel 
arra, hogy a kockázatok felgyülemlésének folyamatában nagyon valószínű, hogy a 
pénzügyi piac egyébként egyenletesen működik. 

A negyedik csoportba tartozó fogalmak arra a felismerésre épülnek, hogy a sok-
kok a pénzügyi rendszerek természetes velejárói, így a teljes védekezés velük szem-
ben káros lenne a pénzügyi rendszer működésére nézve, mivel azt jelentősen költsé-
gesebbé tenné. Ezért a pénzügyi stabilitás a gazdaság zavarokkal szembeni ellenálló 
képességében ragadható meg, abban, hogy a pénzügyi rendszer képes a fő funkcióit, 
így a közvetítést, a fizetési műveletek teljesítést, a kockázatok kezelését megvalósíta-
ni még stresszidőszakokban is. Padoa-Schioppa a pénzügyi stabilitást úgy határozta 
meg, mint egy olyan állapotot, amelyben a pénzügyi rendszer képes a sokkoknak 
ellenállni, anélkül hogy utat engedne olyan kumulatív folyamatoknak, amelyek ká-
rosak a megtakarítások befektetési lehetőségek közötti allokálására és a fizetési mű-
veletek teljesítésére.28 

Az ötödik csoportba tartozó fogalmak – amelyekről a pénzügyi stabilitás fogal-
mának jogalkalmazásban való megjelenésére vonatkozó elemzésben még részlete-
sebben lesz szó – ötvözik az előző két csoportba tartozó fogalmak jellemzőit és a 
pénzügyi stabilitás meghatározását a pénzügyi rendszer egyenletes működésében, 
valamint sokkokkal szembeni ellenálló képességben ragadják meg. A Deutsche Bun-
desbank meghatározása szerint a pénzügyi stabilitás az az egyensúlyi állapot, amely-
ben a pénzügyi rendszer hatékonyan végzi kulcs funkcióit, mint a források alloká-
lását és a kockázatok megosztását, valamint a fizetési műveletek teljesítését, még 
akkor is, ha a sokkokkal, a stresszhelyzetekkel és jelentős strukturális változásokkal 
kell szembenéznie.29 A világgazdasági válság kitörését követően a Bank of England 
a gazdasági rendszer rugalmasságának, működésének és az eredményeinek össze-
függéseire rávilágítva, a pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározásakor cél felőli 
értelmezést adott. A Bank of England szerint a pénzügyi stabilitási cél a pénzügyi 
rendszer ellenálló képességének biztosítása, annak érdekében, hogy pénzügyi szol-
gáltatások – fizetési szolgáltatások, hitelkínálat, kockázatok elleni biztosítás – a gaz-
daság egésze számára tartósan rendelkezésre álljanak, a hitelciklus során folyamato-
san.30 A fenti kettős irányú fogalomalkotáshoz kapcsolható a Magyar Nemzeti Bank 
általi meghatározás is, amely alapján a pénzügyi stabilitás olyan állapot, amelyben 

27  Reddy 2006, 1. o.
28  Padoa-Schioppa 2012.
29  DBb 2003, 8. o.
30  BoE 2009, 9. o.
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a pénzügyi rendszer, azaz a kulcsfontosságú pénzügyi piacok és a pénzügyi intéz-
ményrendszer ellenálló a gazdasági sokkokkal szemben, és képes zökkenőmentesen 
ellátni alapvető funkcióit: a pénzügyi források közvetítését, a kockázatok kezelését 
és a fizetési forgalom lebonyolítását.31

A pénzügyi stabilitás meghatározására tett kísérletek számos szempontból eltér-
nek egymástól, más elemekre helyezik a hangsúlyt. Ennek ellenére azonban néhány 
közös elem is azonosítható a fogalom meghatározhatósága, illetve a munkafogalom 
kialakítása érdekében. Egyrészt a pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározására 
tett kísérletek jelentős részében hivatkoznak a szerzők a pénzügyi rendszer funkci-
óira, azon belül is elsődlegesen a megtakarítások beruházókhoz történő allokálásá-
ra, vagy a gazdaság fizetési rendszerének működtetésére. Másrészt közös elemként 
jelenik meg az a felismerés, hogy az instabilitás gyakran – az endogén sokkok mel-
lett – a pénzügyi rendszert érő, előre nem látható külső – exogén – sokkok hatására 
alakul ki. Harmadrészt számos meghatározás explicit is elismeri a pénzügyi insta-
bilitásnak a reálgazdaságra irányuló potenciális negatív hatását. A pénzügyi stabili-
tás fogalmával kapcsolatban – egyes, közösnek tekinthető fogalmi elemek ellenére 
– azonban megalapozottan állíthatjuk, hogy tartalma, egyes fogalmi elemei egzakt, 
széles körben elfogadott módon nem állapíthatóak meg, rendkívül heterogén módon 
jelennek meg – elsődlegesen a gazdaságtudományi – a szakirodalomban.32 A munka-
fogalom meghatározása előtt azonban, tekintettel arra, hogy a pénzügyi stabilitásban 
megjelenő közérdek, közjószág közigazgatási típusú gazdasági igazgatási beavatkozás 
indokául, alapjául szolgál, szükséges vizsgálni, hogy a fogalom miképp jelenik meg a 
jogalkotásban, valamint a jogalkalmazásban.

3. A PÉNZÜGYI STABILITÁS FOGALMA A JOGALKOTÁSBAN

A pénzügyi stabilitás fogalmának szakirodalmi heterogenitása mellett, a jogalko-
tásban való megjelenés vizsgálatakor figyelemmel kell lennünk arra, hogy globális 
közjószág természetére tekintettel a fogalmi meghatározásra tett jogalkotási kísérle-

31  Lásd http://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/a-penzugyi-stabilitas-fogalma (2016. 12. 03.). 
Hasonló fogalmi alapokra helyezkedik a Magyar Nemzeti Bank makroprudenciális stratégiája 
is, amely alapján a stabil pénzügyi közvetítőrendszerben nincsenek súlyos pénzügyi stresszhely-
zeteket kiváltani vagy számottevően felerősíteni képes rendszerszintű pénzügyi kockázatok, az 
intézmények magas sokkellenálló képességgel rendelkeznek, és fenntartható módon támogatják 
Magyarország gazdasági növekedését (MNB 2016a, 2. o.).

32  A fenti fogalommeghatározások mellett, hazai jogtudományi érintettsége okán kiemelésre 
érdemes Glavanits meghatározása, aki szerint „a pénzügyi stabilitás elérése érdekében a jogalko-
tó és jogalkalmazó szervek, a pénzügyi intézmények és a pénzpiac egyéb szereplői meghatározott 
magatartások tanúsítására kötelesek, valamint kötelesek egyes más magatartásoktól tartózkodni, 
egymással együttműködve eljárni a jóhiszeműség és tisztesség alapelveinek megfelelően” (Glavanits 
2015, 84. o.).
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tek a normativitás különböző szintjein jelenhetnek meg. A pénzügyi stabilitás meg-
határozásával kapcsolatos jogalkotási tevékenység nemzetközi keretek között, az 
Európai Unió tagállamai esetében regionális meghatározottság mellett – tekintettel 
a nemzetközi szabványok uniós jogba történő átültetésére –, a nemzeti jogalkotás 
vizsgálatával ítélhető meg.33

A  nemzetközi pénzügyi szabályrendszer alapvető jellemzője, hogy olyan szab-
ványok, ajánlások, állásfoglalások, iránymutatások, egyéb nyilatkozatok összessé-
geként írható le, amelyek a technokraták informális, illetve formális hálózatainak 
működése során keletkeznek. Az uniós jogi szabályozást sui generis jellegére tekin-
tettel, nem a nemzetközi pénzügyi szabályrendszer keretében, hanem azt követően, 
a nemzeti szabályozást megelőzően tárgyalom. 

A nemzetközi pénzügyi szabályozást kialakító intézményeket alapvetően három 
csoportra bonthatjuk. Megkülönböztethetjük egyrészt az ún. tematizáló szervezete-
ket (agenda setting bodies), másrészt a szabványalkotó testületeket (standard setting 
bodies), valamint harmadrészt a nemzetközi pénzügyi intézményeket (internatio-
nal financial institutions).34 A pénzügyi stabilitáshoz kapcsoló nemzetközi pénzügyi 
szabályozás szempontjából ilyen intézmény, vagy hálózat a Pénzügyi Stabilitási Ta-
nács (Financial Stability Board, a továbbiakban: FSB), mint tematizáló szervezet; 
valamint a BCBS, az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (International 
Organization of Securities Commissions, a továbbiakban: IOSCO), valamint a Biz-
tosításfelügyeletek Nemzetközi Szervezete (International Association of Insurance 
Supervisors, a továbbiakban: IAIS), mint szabványalkotó testület. A  fenti, alapve-
tően informális hálózatok mellett a nemzetközi pénzügyi szabályozás kialakításá-
ban – formalizált, nemzetközi szerződésben létrehozott nemzetközi pénzügyi in-
tézményként – részt vesz a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, 
a továbbiakban: IMF), valamint a Világbank (World Bank, a továbbiakban: WB) is. 
Amikor a nemzetközi pénzügyi szabályozás forrásait keressük, alapvetően a fenti 
szervezetek alapító dokumentumait, valamint szabványaikat szükséges vizsgálnunk.

A nemzetközi pénzügyi intézményektől eltérően az FSB-t nem nemzetközi szer-
ződésben hozták létre, így nem hozhat a tagjaira nézve kötelező döntéseket, a szab-
ványalkotó testületekhez képest azonban a közgyűlésének többsége a tagállamok 
pénzügyminisztereiből tevődik össze, amelyből következően erőteljesebb a politikai 
részvétel – egyúttal a legitimitás – a kizárólagos szakmai részvétellel működő szer-
vezetekhez képest.35 Az FSB Statútuma szerint az FSB célja azon sebezhető pontok 
azonosítása, amelyek veszélyeztetik a globális pénzügyi stabilitást,36 a tagjai pedig 

33  A jogi szabályozási keretekről lásd bővebben Kálmán 2016a.
34  Brummer 2011, 275–281. o.
35  Gadinis 2013, 167. o.
36  FSB 2012, 1. cikk.
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elkötelezettek37 a pénzügyi stabilitás fenntartása iránt.38 Ennek ellenére a Statútum 
nem tesz kísérletet a pénzügyi stabilitás fogalmának, tartalmának meghatározására.

Az IAIS Alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet célja a globális pénzügyi stabi-
litáshoz való hozzájárulás,39 valamint feladata a pénzügyi stabilitáshoz, rendszer-
kockázatokhoz és a makroprudenciális felügyelethez kapcsolódó ajánlások, szabvá-
nyok, iránymutatások és egyéb dokumentumok kidolgozása.40 A biztosítási szektor 
alapelveit összefoglaló legfontosabb IAIS-szabvány41 szintén számos helyen rögzíti42 
a rendszerszintű pénzügyi stabilitás előmozdításához kapcsolódó hatósági felada-
tokat. A pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározását azonban egyik szabályozás 
sem rögzíti. 

A  fentiekkel ellentétben az IOSCO Alapszabálya egyáltalán nem tartalmaz a 
pénzügyi stabilitás fogalmához kapcsolódó szabályozást,43 ahogy az IOSCO által 
kidolgozott, az értékpapírok szabályozásának céljait és alapelveit összefoglaló leg-
fontosabb szabvány sem.44

A pénzügyi piac tekintetében a legismertebb és legnagyobb múltú szabványalko-
tó testület, a G10 által 1974-ben létrehozott BCBS. Hasonlóan az FSB-hez, a BCBS 
Statútuma is a szervezet céljaként fogalmazza meg a pénzügyi stabilitás növelését 
a szabályozás, a felügyelet és a banki működés erősítésén keresztül.45 A Statútum 
rögzíti továbbá, hogy a BCBS tagjai elkötelezettek a pénzügyi stabilitás – sőt el-
sődlegesen a globális pénzügyi stabilitás – előmozdításában.46 A Statútum azonban 
szintén nem határozza meg a pénzügyi stabilitás, mint a BCBS számára meghatá-
rozott előmozdítandó cél tartalmát, jelentését. A BCBS által kidolgozott, hatékony 
bankfelügyelet alapelveit összefoglaló szabvány a pénzügyi stabilitási (köz)politika 
kialakításának jól meghatározott rendszerét a hatékony bankfelügyelet előfeltétele-
ként rögzíti.47 Fontos azonban kiemelni, hogy a pénzügyi stabilitási keretrendszer 

37  Fontos arra rámutatni, hogy a Statútum megfogalmazása („Member jurisdictions commit to 
pursue the maintenance of financial stability”) azonban eltávolodást jelez a nemzetközi gyakor-
lattól, tekintettel arra, hogy az IMF és a WB Financial Sector Assessment Programjában – amely 
az IMF- és a WB-tagországok pénzügyi szektorának helyzetét értékelő program – való részvétel 
önkéntességen alapul.

38  FSB 2012, 6. cikk (1) bekezdés.
39  IAIS 2015, 2. cikk (1) bekezdés b) pont.
40  IAIS 2015, 14. cikk (3) bekezdés a) pont. 
41  IAIS 2013.
42  IAIS 2013, 16.16.7. pont, 24.4. pont, 24.5. pont, 25.6.26. pont.
43  IOSCO 1996.
44  IOSCO 2010.
45  BCBS 2016, 1. pont.
46  BCBS 2016, 5. pont a) és g) alpont.
47  BCBS 2012, 47. pont. A szabvány eredeti szövegét a BCBS 1997 szeptemberében fogadta el, 

majd először 2006-ban, végül pedig a világgazdasági válság hatására 2012-ben felülvizsgálatra 
került.
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csak az alapelvek 2012-es felülvizsgálata során – a makroprudenciális szempont elő-
térbe kerülésével párhuzamosan – került a hatékony bankfelügyelet előfeltételi közé, 
azonban fogalmi meghatározással adós maradt a szabvány. Fentiek mellett említ-
hető a pénzügyi piaci infrastruktúra48 alapelveit rögzítő szabvány is, amely számos 
esetben rögzíti a pénzügyi piaci infrastruktúra pénzügyi stabilitásban betöltött sze-
repét, a fogalom meghatározása nélkül.49 A BCBS által kidolgozott Bázel III ajánlás 
azonban már legalább közvetetten érinti a pénzügyi stabilitás fogalmának tartalmát. 
Az ajánlás szerint a globális tőke és likviditási szabályozási reform célja, hogy ja-
vítsa a bankrendszer pénzügyi és gazdasági stresszből származó sokkok elnyelésének 
képességét, függetlenül annak forrásától, így csökkentve annak kockázatát, hogy a 
továbbgyűrűző hatásnak köszönhetően a pénzügyi szektor negatív hatást gyakoroljon 
a reálgazdaságra. Annak ellenére, hogy a fenti megfogalmazás már iránymutatá-
sul szolgálhat a pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározása során, hiszen azo-
nosíthatóak fogalmi elemek, mint a sokkokkal szembeni ellenálló képesség növe-
lése, valamint a reálgazdaságra irányuló negatív externális50 hatások elkerülésének 
előirányzása, azonban explicit és pontos fogalommeghatározásnak nem tekinthető. 
A fentiek mellett fontos kiemelni, hogy a Bázel III partikuláris ajánlás, alkalmazási 
körére tekintettel, mivel kizárólag a bankszektor szabályozására irányul, így a pénz-
ügyi stabilitás teljes pénzügyi rendszerre vonatkozó fogalmának meghatározásakor 
sem tekinthető elégségesnek. 

Az IMF-et létrehozó nemzetközi szerződés rögzíti, hogy a fő cél azon feltételek 
fejlesztésének folytatása, amelyek szükségesek a pénzügyi és a gazdasági stabilitás el-
éréséhez,51 azonban szintén nem határozza meg a fenti fogalmak jelentését. A WB-t 
létrehozó megállapodás pedig – az IOSCO-hoz hasonlóan – egyáltalán nem tartal-
maz a pénzügyi stabilitás fogalmához kapcsolódó szabályozást.52 

A pénzügyi stabilitás fogalma tehát megjelenik a nemzetközi pénzügyi szabályozás-
ban, azonban meghatározására, fogalmi elemeinek feltérképezésére egyik nemzetkö-
zi dokumentum sem tesz kísérletet, amelyre tekintettel szükséges tovább vizsgálni a 
pénzügyi stabilitásra irányuló szabályozás regionális, illetve nemzeti szintjét.

48  A pénzügyi piaci infrastruktúrán azokat a rendszereket értjük, amelyek segítségével a pénz-
ügyi instrumentumok adásvétele lebonyolódik. Az infrastruktúra három, a piaci műveletek elvég-
zéséhez kapcsolódó, funkciók szerint jól elkülöníthető részből áll: a) a kereskedési infrastruktúra 
(például Budapesti Értéktőzsde), b) az elszámolási infrastruktúra (clearing) és c) a kiegyenlítési 
infrastruktúra (settlement) (Balogh–Kóczán 2008, 6–8. o.).

49  BIS 2012, 1.15. pont, 1.17. pont, 3.2.2. pont.
50  Externália vagy külső gazdasági hatás keletkezik akkor, amikor a fogyasztók, illetve a válla-

latok nem kötelesek viselni az általuk másoknak okozott kár vagy haszon teljes költségét. Ebből 
következően a külső gazdasági hatások lehetnek pozitívak, amelyek haszonban, illetve negatívak, 
amelyek károkban realizálódnak. Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy napjainkban a jogi szabá-
lyozás, az állami beavatkozás, alapvetően a negatív gazdasági hatásokra reagál.

51  IMF 2016, 4. cikk.
52  WB 1989.
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Az Európai Unió alapszerződései53 csupán két utalást tartalmaznak a pénzügyi 
stabilitás vonatkozásában. Egyrészt az EUMSz. 127. cikk (5) bekezdése kimondja, 
hogy a Központi Bankok Európai Rendszere támogatja a hatáskörrel rendelkező ha-
tóságokat a hitelintézetek prudenciális felügyeletére és a pénzügyi rendszer stabili-
tására vonatkozó politikáik zavartalan megvalósításában. Másrészt az EUMSz. 136. 
cikk (3) bekezdése – amely 2013. január 1. napján lépett hatályba54 – rögzíti, hogy 
azon tagállamok, amelyek pénzneme az euró, stabilizációs mechanizmust hozhat-
nak létre, amelyet akkor hoznak működésbe, ha ez nélkülözhetetlen az euróövezet 
egésze stabilitásának megőrzése érdekében. Az alapszerződések tehát a pénzügyi sta-
bilitási célt az ECB hatáskörrel rendelkező hatóságokat támogató szerepéhez kap-
csolják, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásának jogalapjául 
tételezik, fogalmi meghatározást azonban nem tartalmaznak, amelynek okán szük-
séges a másodlagos uniós jogot is vizsgálat alá vonni.

A  világgazdasági válság eredményeként az Európai Unió Bizottsága az uniós 
szintű pénzügyi stabilitás megőrzését szolgáló intézményrendszer megreformálá-
sára tett átfogó javaslatot 2009-ben, amelynek eredményeként létrejött a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszere (European System of Financial Supervisors, a to-
vábbiakban: ESFS). Az ESFS része az Európai Rendszerkockázati Testület (Euro-
pean Systemic Risk Council, a továbbiakban: ESRB),55 amely az Unió pénzügyi rend-
szerének makroprudenciális felügyeletére rendelkezik hatáskörrel. Annak ellenére, 
hogy az ESRB-rendelet sem határozza meg explicit a pénzügyi stabilitás fogalmát, 
számos utalást, illetve iránymutatást tartalmaz a tartalmi összetevők tekinteté-
ben. Az ESRB-rendelet rögzíti, hogy a pénzügyi stabilitás előfeltétele annak, hogy 
a reálgazdaság munkahelyeket, hitelt és növekedést teremtsen.56 Kimondja, hogy 
az ESRB-nak hozzá kell járulnia a pénzügyi stabilitás biztosításához, és enyhíte-
nie kell a belső piacot és a reálgazdaságot sújtó negatív hatásokat.57 A fentiek mel-
lett az ESRB-nak nyomon kell követnie és értékelnie kell a folyamatokból eredő, a 
pénzügyi stabilitást veszélyeztető azon kockázatokat, amelyek ágazati szinten vagy 
a pénzügyi rendszer egészének szintjén fejthetnek ki hatásokat, továbbá hozzá kell 
járulnia a belső piac további pénzügyi integrációjához szükséges pénzügyi stabili-
táshoz azáltal, hogy nyomon követi a rendszerszintű kockázatokat, és szükség ese-

53  Az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUSz.) és az Európai Unió Működésé-
ről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz.). Lásd az Európai Unióról szóló szerződés és az Eu-
rópai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2016/C 202/1).

54  Lásd az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló euró-
pai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről szóló 2012. évi IX. törvényt.

55  Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi 
rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testü-
let létrehozásáról (a továbbiakban: ESRB-rendelet).

56  ESRB rendelet (1) preambulumbekezdés.
57  ESRB rendelet (10) preambulumbekezdés.
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tén figyelmeztetéseket és ajánlásokat ad ki.58 Az ESRB-rendelet alapján tehát a pénz-
ügyi stabilitás normatív fogalmi meghatározása a rendszerkockázatok fogalma felől 
közelíthető meg. A rendszerkockázat – az ESRB-rendelet alapján – a pénzügyi rend-
szer leállásának veszélye, amely jelentős negatív következményekkel járhat a belső 
piacra és a reálgazdaságra nézve. A  rendszer szempontjából bizonyos mértékben 
valamennyi pénzügyi közvetítő, piac és infrastruktúra jelentős lehet.59 A rendszer-
kockázat fogalma mellett, annak értelmezhetősége érdekében, az ESRB-rendelet a 
pénzügyi rendszer fogalmát is rögzíti, amely a pénzügyi intézményeket, a pénzügyi 
piacokat, termékeket és a piaci infrastruktúrákat foglalja magában.60 A BCBS által 
kidolgozott Bázel III javaslatcsomag európai uniós kodifikációjaként fogadta el a 
Tanács és a Parlament 2013-ban a CRD IV/CRR szabályozási csomagot,61 amely 
újraszabályozta a hitelintézeti és befektetési vállalkozási szektorra vonatkozó uniós 
szabályrendszert. A Bázel III-hoz hasonlóan, a CRD IV/CRR számos alkalommal 
alkalmazza a pénzügyi stabilitás fogalmát, és azt az általános szabályokhoz képest 
szigorúbb előírások alkalmazásának jogalapjául jelöli meg a hatóságok számára.62 
A pénzügyi stabilitás fogalmát azonban egyik uniós jogi aktus sem határozza meg, a 
CRD IV is csak a rendszerkockázat fogalmát szabályozza alapvetően az ESRB-ren-
delet foglaltaknak megfelelően.63

A regionális jogi kereteket jelentő európai uniós jogi szabályozás tehát adós marad 
a pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározásával, annak ellenére, hogy több – le-
hetséges – fogalmi elem a normatív szabályozásban is megjelenik. Az uniós jogi sza-
bályozás hiányosságaiból fakadóan felértékelődik a nemzeti jogalkotás a pénzügyi 
stabilitás fogalmának meghatározásával kapcsolatban. E tanulmány keretei között 
kizárólag az Európai Unió legnagyobb pénzügyi piacainak – Nagy-Britannia, Fran-
ciaország, Németország – szabályozását vizsgálom meg, valamint kitérek a hazai, 
illetve kitekintek az Amerikai Egyesült Államok szabályozására.

Nagy-Britannia esetében a pénzügyi stabilitás mint elérendő cél a világgazdasági 
válság hatására került – normatív módon szabályozva – a Bank of England célrend-

58  ESRB rendelet (30)–(31) preambulumbekezdés.
59  ESRB rendelet 2. cikk c) pont.
60  ESRB rendelet 2. cikk b) pont.
61  Lásd az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelin-

tézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/
EU rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg (a továbbiakban: CRR); Az Európai Par-
lament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez 
való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 
2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül he-
lyezéséről EGT-vonatkozású szöveg (a továbbiakban: CRD IV.).

62  CRR 124. cikk (2) bekezdés, 164. cikk (5) bekezdés.
63  A  CRD IV 3. cikk (1) bekezdés 10. pontja alapján a rendszerkockázat a pénzügyi rend-

szer olyan zavarának veszélye, amely potenciálisan súlyosan negatív következményekkel járhat a 
pénzügyi rendszerre és a reálgazdaságra nézve.
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szerébe. 2009-ben a Banking Act64 módosította a Bank of England Actet,65 amely sze-
rint a Bank of England célja, hogy hozzájáruljon Nagy-Britannia pénzügyi rendsze-
rei stabilitásának védelméhez és erősítéséhez.66 A fenti célmeghatározást 2012-ben 
módosította a Financial Services Act,67 amelynek következtében a Bank of England 
célja már nem Nagy-Britannia pénzügyi rendszerei stabilitásának védelméhez és 
erősítéséhez való hozzájárulás, hanem a pénzügyi rendszer stabilitása védelmének 
és erősítésének megvalósítása.68 A pénzügyi stabilitási cél és egyúttal felelősség tehát 
explicit módon is pontosan lehatárolásra került a jogalkotásban. A felelősségi körök 
pontos lehatárolása mellett azonban a Bank of England Act sem határozza meg a 
pénzügyi stabilitás fogalmát – amelynek eredményeként a felelősségi körök lehatá-
rolása is viszonylagosnak tekinthető –, ugyanakkor – hasonlóan az ESRB-re vonat-
kozó szabályozáshoz – a pénzügyi stabilitás meghatározása tekintetében több uta-
lást, illetve iránymutatást is tartalmaz a tartalmi összetevők tekintetében. A Bank of 
England Act feladatmeghatározásként rögzíti, hogy a pénzügyi stabilitási cél elérése 
elsődlegesen magában foglalja a rendszerkockázatok azonosítását, figyelemmel kí-
sérését, valamint azok megszüntetésére, illetve csökkentésére irányuló intézkedések 
megtételét, figyelembe véve Nagy-Britannia pénzügyi rendszere ellenálló  képessé-
gének védelmét és növelését.69 A Bank of England Act a fentiek mellett meghatároz-
za a rendszerkockázat fogalmát is, amikor kimondja, hogy a rendszerkockázatok 
közé tartoznak a) a pénzügyi piac strukturális jellemzőiből fakadó kockázatok, mint 
például a pénzügyi intézmények közötti kapcsolatokból származó kockázatok, b) a 
rendszerkockázatok megosztása a pénzügyi szektoron belül, és c) a nem fenntartható 
mértékű tőkeáttétel, adósságállomány, valamint hitelnövekedés.

Franciaország esetében – normatív módon70 – a pénzügyi stabilitási cél csak 
2013-ban került a Banque de France felelősségi körébe. A 2013-as módosítást kö-

64  Banking Act 2009, Part 7. Elérhető: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/1/pdfs/ukp-
ga_200900 01_en.pdf (2016. 12. 26.).

65  Bank of England Act 1988. Elérhető: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/11/contents 
(2016. 12. 26.).

66  Eredeti nyelven lásd Bank of England Act 1988, Section 2A (1): An objective of the Bank 
shall be to contribute to protecting and enhancing the stability of the financial systems of the Uni-
ted Kingdom (the „Financial Stability Objective”).

67  Financial Services Act 2012, Part 1. Elérhető: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/
pdfs/ukpga_ 20120021_en.pdf (2016. 12. 26.).

68  Eredeti nyelven lásd Bank of England Act 1988, Section 2A (1): An objective of the Bank 
shall be to protect and enhance the stability of the financial system of the United Kingdom (the 
„Financial Stability Objective”).

69  Lásd Bank of England Act 1988, Section 9C (2): (…) the Financial Stability Objective re-
lates primarily to the identification of, monitoring of, and taking of action to remove or reduce, 
systemic risks with a view to protecting and enhancing the resilience of the UK financial system.

70  Fontos kiemelni, hogy a pénzügyi stabilitási cél jellemzően a világgazdasági válságot köve-
tően került expressis verbis is szabályozásra központi banki vagy egyéb hatósági felelősségként, 
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vetően a Code monétaire et financier71 kimondja, hogy a pénzügyi rendszer stabili-
tásáért – az újonnan létrehozott – Haut Conseil de stabilité financière-rel közösen a 
Banque de France felelős.72 Az Haut Conseil de stabilité financière a pénzügyi rend-
szer egésze felett gyakorol ellenőrzést, annak érdekében, hogy megőrizze a pénzügyi 
rendszer stabilitását, és biztosítsa annak a fenntartható gazdasági növekedéshez való 
hozzájárulását.73 A pénzügyi stabilitási cél tehát a francia szabályozásban megjelent 
2013-ban, azonban ahogyan arra Cristian Noyer, a Banque de France kormányzója 
is felhívta a figyelmet, fogalmi alapjait tekintve a pénzügyi stabilitás rendkívül nehe-
zen definiálható és számszerűsíthető,74 ebből következően pedig a jogi szabályozás 
sem határozza meg annak tartalmi összetevőit.

A pénzügyi stabilitásért való felelősséget Németországban a Gesetz zur Überwa-
chung der Finanzstabilität75 elsődlegesen a Bundesbankra telepítette. A Bundesbank 
azonban a Központi Bankok Európai Rendszerének (European System of Central 
Banks, a továbbiakban: ESCB) integráns tagjaként közreműködik az ESCB elsőd-
leges céljának, az árfolyamstabilitásnak a megvalósításában.76 A pénzügyi stabilitás 
fogalmát a Gesetz zur Überwachung der Finanzstabilität, valamint a Gesetz über die 
Deutsche Bundesbank azonban nem határozza meg. 

A fenti európai jogalkotáshoz illeszkedik hazánk szabályozása is. A Magyar Nem-
zeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) kimondja, 
hogy az MNB alakítja ki a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitására vonat-
kozó makroprudenciális politikát. E tekintetben rögzíti, hogy a makroprudenciális 
politika célja kettős, egyrészt a pénzügyi közvetítőrendszer ellenálló képességének 
növelésére irányul, másrészt a pénzügyi közvetítőrendszer gazdasági növekedéshez 
való fenntartható hozzájárulásának biztosítását szolgálja. Az MNB e kettős célki-
tűzés elérése érdekében, törvényben meghatározott keretek között feltárja a pénz-
ügyi közvetítőrendszer egészét fenyegető üzleti és gazdasági kockázatokat, elősegíti 
a rendszerszintű kockázatok kialakulásának megelőzését, valamint a már kialakult 
rendszerszintű kockázatok csökkentését vagy megszüntetését, továbbá hitelpiaci 

azonban a világgazdasági válságot megelőzően a központi bankok jellemzően az árstabilitás mel-
lett a pénzügyi stabilitás elemzését is az érdekeltségi körükbe tartozónak tekintették.

71  Code monétaire et financier 1999, módosította a LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités bancaires. Egységes szerkezetben elérhető: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichCo de.do;jsessionid=93EBAA48BB564162871A633819F55FB7.tpdil-
a11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20161226 (2016. 12. 26.).

72  Code monétaire et financier 1999, Art. 141-5-1.
73  Code monétaire et financier 1999, Art. 631-2-1.
74  Noyer, 2014, 8. o.
75  Finanzstabilitätsgesetz vom 28. November 2012 (BGBl. I S. 2369). Elérhető: https://www.

gesetze-im-internet.de/finstabg/BJNR236910012.html (2016. 12. 26.).
76  Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 22. Oktober 1992 (BGBI. I, S. 1782) 3. §. Elér-

hető: https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Or-
ganisation/gesetz_ueber_die_deutsche_bundesbank.pdf?__blob=publicationFile (2016. 12. 28.).
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zavar esetén a hitelezés ösztönzésével, a túlzott hitelkiáramlás esetén annak visz-
szafogásával járul hozzá a közvetítőrendszer gazdaságfinanszírozó funkciójának ki-
egyensúlyozott megvalósulásához.77 Az MNB tv. a pénzügyi stabilitás megvalósítása 
egyik – ex ante – pillérének részeként – a mikroprudenciális politika mellett – hatá-
rozza meg a makroprudenciális politikát, amelynek tartalmaként pedig a pénzügyi 
közvetítőrendszer ellenálló képességének növelésére irányuló és a pénzügyi közvetítő-
rendszernek a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását 
szolgáló intézkedéseket jelöli meg.78 Azt azonban, hogy ez ténylegesen mit jelent, az MNB 
tv. sem részletezi tovább, annak ellenére, hogy a pénzügyi stabilitás fogalmát, többnyire 
mint állami beavatkozásra alapot jelentő állapotot, számos esetben rögzíti.79 

Kitekintésképpen érdemes kiemelni, hogy a pénzügyi stabilitás fogalmi meg-
határozatlansága nem kizárólag az Európai Unió és tagállamai jogalkotását jellem-
zi, hanem az Amerikai Egyesült Államokét is. Az Amerikai Egyesült Államokban 
a világgazdasági válság hatására 2010-ben fogadta el a törvényhozás az Amerikai 
Egyesült Államok történetének eddigi egyik legkomplexebb80 pénzügyi szektort 
érintő szabályozását, a Dodd-Frank Actet.81 A Dodd-Frank Act preambulumában 
megfogalmazott célja „az Egyesült Államok pénzügyi stabilitásának megerősítése 
a pénzügyi rendszer számon kérhetőségének és átláthatóságának javításával; a »túl 
nagy ahhoz, hogy megbukjon« (too big to fail) rendszer megszüntetése; az amerikai 
adófizetők megvédése az állami mentőakciók lezárásával; a fogyasztók megóvása a 
tisztességtelen pénzügyi szolgáltatói magatartásokkal szemben; illetve további célok 
megvalósítása.” A pénzügyi stabilitás fogalma tehát már a Dodd-Frank Act céljának 
meghatározásában is kifejezésre kerül, azonban hasonlóan az európai jogalkotás-
hoz, a fogalom számos alkalmazása ellenére, annak normatív meghatározását nem 
végezte el. 

4. A PÉNZÜGYI STABILITÁS FOGALMA A JOGALKALMAZÁSBAN

A  fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi, az európai uniós, illetve 
a tagállami jogalkotás is alkalmazza a pénzügyi stabilitás fogalmát, jellemzően a 
pénzügyi közvetítőrendszer működésébe való állami, közigazgatási beavatkozás 
oka, illetve céljaként. Annak ellenére, hogy a jogalkotás a pénzügyi stabilitás fenn-

77  MNB tv. 4. § (7) bekezdés.
78  A bevezetésben foglaltakra utalva szükséges jelezni, hogy a pénzügyi stabilitás ex ante poli-

tikái nem kizárólagosan felelősek a pénzügyi stabilitás megvalósításáért, szükségszerűen kiegé-
szülnek az ex post politikákkal.

79  MNB tv. 32. § (3) bekezdés b) pont, 33. § (4) bekezdés, 36. §, 44. § (4) bekezdés.
80  Részletes elemzést lásd Székely 2012, 232. o.
81  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 2010. Elérhető: https://

www.sec.gov/ about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf (2016. 12. 26.).
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tartása, valamint helyreállítása érdekében jelentős közigazgatási beavatkozási esz-
közöket épít, illetve épített ki a makroprudenciális politikai eszköztár formájában, 
a beavatkozás alapjaként megjelenő pénzügyi stabilitás fogalmi meghatározásával 
a jogalkotás adós maradt. A közigazgatási típusú, gazdasági igazgatási eszközök al-
kalmazása szempontjából ennek jelentősége elvitathatatlan, hiszen hagyományosan 
a közigazgatás közhatalom birtokában végzett tevékenységei esetében a jogszabá-
lyok szorosan kijelölik a közigazgatási beavatkozás módját, mértékét és terjedel-
mét, ennek érdekében rögzítik – természetesen az esetek döntő többségében jogilag 
szabályozott mérlegelési jogkörön belül – a beavatkozás feltételeit. A pénzügyi sta-
bilitás normatív meghatározásának hiányában a jogalkalmazónak kell tartalommal 
kitöltenie a fogalmat. A továbbiakban áttekintjük a pénzügyi stabilitás fogalmának 
megjelenését az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság), valamint a 
tagállamok makroprudenciális hatóságainak gyakorlatában.

A Bíróság esetjogában nem lehet a pénzügyi stabilitás fogalmának konceptualizált 
megjelenéséről beszélni, sőt a tartalmi meghatározás kezdeteinél sem tart a joggya-
korlat. A pénzügyi stabilitás azonban, mint érv megjelenik a világgazdasági válságra 
adott uniós jogalkotási „termékek”, új uniós hatáskörök jogszerűségének megalapo-
zására vonatkozó vitákban.

A Pringle-ügyben,82 amely a szakirodalomban is jelentős visszhangot váltott ki,83 a 
Bíróság – teljes ülése – az Európai Stabilitási Mechanizmus (a továbbiakban: ESM) 
jogszerűségét vizsgálta, és állapította meg annak uniós joggal való összeegyeztet-
hetőségét. Az ítélet indokolása szerint az EUMSz. 125. cikk84 annak biztosítására 
irányul, hogy a tagállamok hatékony és eredményes költségvetési politikát folytas-
sanak. Az EUMSz. 125. cikkben megállapított tilalom ugyanis biztosítja, hogy a tag-
államokra továbbra is a piaci logika vonatkozzon, amikor adósságokat vállalnak, 
mivel annak arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy fenntartsák a költségvetési 
fegyelmet. Az ilyen fegyelem betartása uniós szinten egy magasabb cél megvalósítá-
sához járul hozzá, nevezetesen a monetáris unió pénzügyi stabilitásának fenntartásá-
hoz. Figyelemmel az EUMSz. 125. cikk által meghatározott célra, azt kell megálla-
pítani, hogy e rendelkezés az olyan pénzügyi segítségnyújtást tiltja meg az Uniónak 

82  C-370/12. sz. ügy, a Bíróság (teljes ülés) 2012. november 27-i ítélete, Thomas Pringle kontra 
Governement of Ireland, Ireland és The Attorney General.

83  Koedooder 2013; de Witte–Beukers 2013; Beck 2014.
84  Lásd EUMSz. 125. cikke, az ún. no bail-out klauzula, amely (1) bekezdése alapján az Unió 

nem felel a tagállamok központi kormányzatának, regionális vagy helyi közigazgatási szerveinek, 
közjogi testületeinek, egyéb közintézményeinek vagy közvállalkozásainak kötelezettségeiért, és 
nem vállalja át azokat; ez nem sértheti a valamely meghatározott projekt közös megvalósításá-
ra vonatkozó kölcsönös pénzügyi garanciákat. A  tagállamok nem felelnek egy másik tagállam 
központi kormányzatának, regionális vagy helyi közigazgatási szerveinek, közjogi testületeinek, 
egyéb közintézményeinek vagy közvállalkozásainak kötelezettségeiért, és nem vállalják át azokat; 
ez nem sértheti a valamely meghatározott projekt közös megvalósítására vonatkozó kölcsönös 
pénzügyi garanciákat.
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és a tagállamoknak, amely olyan hatással jár, hogy sérti az e támogatásban részesülő 
tagállam arra való ösztönzését, hogy hatékony és eredményes költségvetési politikát 
folytasson. Az ESM alapján történő pénzügyi támogatás aktiválása csak akkor felel 
meg az EUMSz. 125. cikkének, ha az elengedhetetlen az euróövezet egésze pénzügyi 
stabilitásának megőrzéséhez, és arra szigorú feltételek vonatkoznak.85 A Pringle-ügy-
ben – ugyan még csak áttételesen – a pénzügyi stabilitás a Bíróság értelmezésé-
ben – ahogy ezt a fentiekben is láttuk – az alapító szerződések szabályozásán kívüli, 
„magasabb célként” jelenik meg, amely adott esetben olyan jogalkotást, illetve uniós 
hatáskör-telepítést is lehetővé tesz, amely az alapító szerződések szövegének szigorú 
értelmezéséből, a ráruházott hatáskörök elvének (principle of conferral) figyelembe-
vételével, egyértelműen nem vezethető le.

Az ESMA-ügyben,86 ahol szintén egy a válságjogalkotás terméke, az Európai Ér-
tékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority, a továbbiakban: 
ESMA) hatáskörének megengedhetősége volt a kérdés, a Bíróság ismételten a pénz-
ügyi stabilitás fenntartásából mint közérdekből vezette le az ESMA hatáskörének 
jogszerűségét. Az ügy tárgyát képező rendelet87 alapján az ESMA  bizonyos meg-
határozott körülmények – úgymint az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy 
részének stabilitását fenyegető veszély kezelése okán szükséges – fennállása esetén 
fokozott tájékoztatási kötelezettséget írhat elő valamely pénzügyi eszközzel vagy va-
lamely pénzügyieszköz-kategóriával kapcsolatban nettó rövid pozíciókkal rendel-
kező természetes vagy jogi személyek számára, illetve bizonyos feltételek fennállta 
esetén megtilthatja vagy feltételekhez kötheti, hogy természetes vagy jogi személyek 
ún. „short” ügyletet vagy egyéb ügyletet kössenek. A hatósági típusú európai uni-
ós gazdasági igazgatási hatáskör tekintetében a Főtanácsnoki indítvány rögzítette, 
hogy a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását, vagy az Európai Unió 
pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását fenyegető veszélyt je-
lentő helyzetekben egy központosított, a short ügyletekre vonatkozó uniós szabályok 
egységes alkalmazását lehetővé tevő döntéshozatali eljárás egyaránt szükségesnek és 
arányosnak tűnik.88 A Főtanácsnoki indítványhoz hasonlóan a Bíróság abból indult ki, 
hogy a támadott hatáskör nem vizsgálható elszigetelten. Épp ellenkezőleg, úgy kell ér-
telmezni, mint amely azon szabályösszesség részét képezi, amely arra irányul, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok és az ESMA részére beavatkozási hatásköröket biztosít-
sanak annak érdekében, hogy kezeljék az Unió pénzügyi stabilitását és a piacokba ve-
tett bizalmat fenyegető kedvezőtlen fejleményeket.89 Továbbá kiemeli a Bíróság, hogy 

85  C-370/12. sz. ügy, ítélet, 135–136. pont.
86  C-270/12. sz. ügy, a Bíróság (nagytanács) 2014. január 22-i ítélete, Nagy-Britannia és 

Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa.
87  Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyle-

tekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról, 28. cikk.
88  C-270/12. sz. ügy, Főtanácsnoki indítvány, 54. pont.
89  C-270/12. sz. ügy, ítélet, 85. pont.
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a vitatott hatáskör vonatkozásában az uniós jogalkotó a pénzügyi piacok megfelelő 
működését és integritását, vagy az Unió pénzügyi rendszerének stabilitását fenyege-
tő súlyos veszélyekkel szemben olyan megfelelő mechanizmusról kívánt rendelkezni, 
amely végső megoldásként és pontosan meghatározott körülmények között lehetővé 
teszi az egész Unióban alkalmazandó olyan intézkedések elfogadását, amelyek adott 
esetben az említett piacok bizonyos szereplőinek címzett határozatok formáját ölt-
hetik.90 A  Pringle-ügyben megkezdett érvelést tehát a Bíróság „végigvitte”, és ér-
telmezésében a pénzügyi stabilitás olyan uniós közérdekként jelenik meg, amely az 
uniós hatáskörök bővítése szükségességének megalapozásául hívható fel, anélkül hogy 
a Bíróság annak tartalmával – az eddigi gyakorlatára tekintettel – érdemben foglal-
kozott volna.

A  pénzügyi stabilitás mint érv azonban nem kizárólag az uniós intézkedések 
megengedhetőségének indokolásaként jelent meg, hanem a Bíróság legújabb gya-
korlatában már a tagállami intézkedések vonatkozásában is. A  Kotnik-ügyben,91 
amely alapvetően az olyan állami támogatások megítélésére vonatkozott, amelyeket 
a tagállam annak érdekében nyújt, hogy biztosítsa a nemzeti bankrendszer helyre-
állítását, kimondta a Bíróság, hogy jóllehet egyértelmű közérdek fűződik annak biz-
tosításához, hogy a befektetők védelme az egész Unióban erős és egységes legyen, ez 
az érdek nem tekinthető úgy, mint amely minden körülmények között érvényesül 
a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítására irányuló közérdekkel szemben.92 
A Dowling-ügyben,93 pedig kimondta a Bíróság, hogy a részvénytársaság alaptőkéjé-
re vonatkozó olyan rendkívüli intézkedés engedhető meg, amelyet „a nemzeti ható-
ságok valamely tagállam gazdasági és a pénzügyi rendszerének súlyos zavara esetében 
fogadtak el e társaság közgyűlésének jóváhagyása nélkül, és valamely rendszerszintű 
veszély elkerülése, valamint az Unió pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében”.94

Az Alkotmánybíróság gyakorlata igazodik a Bíróság joggyakorlatához, tekintettel 
arra, hogy a pénzügyi stabilitás fogalmi meghatározására még nem tett kísérletet, 
azonban több határozatban is a hazai jogalkotás Alaptörvénnyel való összhangjá-
nak, alapjogi korlátozás szükségességének vizsgálata során,95 a törvényben foglalt 
állami beavatkozás megengedhetősége melletti érvként jelent meg.96

A  Bíróság és az Alkotmánybíróság gyakorlata – ahogy korábban is kiemelésre 
került – és az Európai Unió elsődleges és másodlagos joga, valamint a hazai jogsza-

90  C-270/12. sz. ügy, ítélet, 108. pont.
91  C-526/14. sz. ügy, a Bíróság (nagytanács) 2016. július 19-i ítélete, Tadej Kotnik és társai 

kontra Državni zbor Republike Slovenije.
92  C-526/14. sz. ügy, ítélet, 91. pont.
93  C-41/15. sz. ügy, Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete, Gerard Dowling és társai 

kontra Minister for Finance.
94  C-41/15. sz. ügy, ítélet, 51. pont.
95  20/2014. (VII. 3.) AB-határozat 149. pont.
96  32/2015. (XI. 19.) AB-határozat 104. pont. 
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bályok sem tartalmaznak definíciót, illetve ennek hiányában iránymutatást a pénz-
ügyi stabilitás fogalmának meghatározásához, annak ellenére, hogy számos esetben 
a jogalkotó azt a közigazgatási típusú beavatkozás okaként határozza meg, illetve a 
jogi szabályozás indokolásaként tételezi. Erre tekintettel szükséges a pénzügyi sta-
bilitás fenntartásának felelősségével felruházott hatóságok (jog)értelmezési gyakor-
latát is áttekinteni.

Az ESRB értelmezésében a pénzügyi rendszer egésze stabilitásának megőrzésé-
hez való hozzájáruláson a pénzügyi rendszer ellenálló képességének növelésén és a 
rendszerszintű kockázatok felgyülemlésének csökkentésén keresztül történő hozzá-
járulást kell érteni.97 Az ECB a pénzügyi stabilitás fogalmának meghatározására az 
első kísérletet 2004-ben tette. Az akkori meghatározás szerint a pénzügyi stabilitás 
egy olyan állapot, ahol a pénzügyi rendszer jól képes végrehajtani minden általános 
feladatát, és ahol ezeket várhatóan a belátható jövőben is képes teljesíteni.98 A fo-
galommeghatározást pontosítva a pénzügyi stabilitást később az ECB olyan álla-
potként írta le, amelyben a pénzügyi rendszer – amely magában foglalja a pénz-
ügyi közvetítőket, a piacokat és a piaci infrastruktúrát is – képes a sokkoknak és a 
kibontakozó pénzügyi egyensúlyhiánynak ellenállni, ezzel csökkentve a pénzügyi 
közvetítési folyamatában megjelenő zavarok valószínűségét, amelyek elég súlyo-
sak lennének ahhoz, hogy jelentősen lerontsák a megtakarítások jövedelmező be-
fektetési lehetőségek irányába történő elosztását.99 A fenti meghatározást 2015-ben 
módosítva az ECB a pénzügyi stabilitást olyan állapotként értelmezte, amelyben a 
pénzügyi rendszer – amely magában foglalja a pénzügyi közvetítőket, a piacokat 
és a piaci infrastruktúrát is – képes ellenállni a sokkoknak a pénzügyi közvetítés-
ben és a pénzügyi szolgáltatások ellátásában bekövetkező jelentős zavarok nélkül.100 
Az ECB 2016-tól azonban – a rendszerkockázatok fogalmára alapozva101 – ismétel-
ten változtatott a meghatározáson, amely szerint a pénzügyi stabilitás az az állapot, 
amelyben a rendszerkockázatok felépülésétől megakadályozták.102

A Banque de France a pénzügyi stabilitás fogalmát önmagában összetett termi-
nusként fogja fel. Olyan helyzetként határozza meg, amelyben a pénzügyi rendszer 
különböző intézményei – a pénzügyi piac, a fizetési és kiegyenlítési rendszer, az el-
számolási rendszer és a pénzügyi intézmények – zökkenőmentesen működnek, úgy, 
hogy a rendszer valamennyi összetevője teljesen ellenálló a lehetséges sokkokkal 
szemben. A fogalmi bizonytalanságra figyelemmel a Banque de France is kiemelni, 
hogy a fentiekkel szemben könnyebb és talán még természetesebb is a pénzügyi sta-

97  Az Európai Rendszerkockázati Testület Ajánlása (2011. december 22.) a nemzeti hatóságok 
makroprudenciális felhatalmazásáról (ERKT/2011/3), 1. szakasz, 1. pont.

98  ECB 2004, 8.
99  ECB 2006, 7.
100  ECB 2015, 4.
101  ESRB rendelet 2. cikk c) pont.
102  ECB 2016, 4.
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bilitást akként meghatározni, mint a rendszerszintű zavaroktól – ideértve az eszköz-
ár buborékok felépülését és „kidurranását”, az eszközárak túlzott változékonyságát 
(volatilitás), egyes piaci szegmensek likviditásának szokatlan kiszáradását, a fizetési 
rendszerek működésének akadozását, a túlzott hitelkiáramlást vagy a pénzügyi in-
tézmény csődjét – mentes állapot. A fenti jelenségek súlyosan torzítják a tőke allo-
kációját, és megzavarják azokat az információkat, amelyekre a gazdasági szereplők 
döntéseiket alapozhatják.103

Kezdetben a Bundesbank értelmezésében a pénzügyi stabilitás a pénzügyi rend-
szer zökkenőmentes működését jelentette,104 majd részletesebb meghatározást adva 
rögzítette, hogy a pénzügyi stabilitás a pénzügyi rendszer azon tulajdonsága, hogy 
mindenkor zökkenőmentesen képes betölteni a gazdasági kulcsfunkcióit – úgymint 
a pénzügyi források és kockázatok hatékony szétosztását, valamint a pénzügyi inf-
rastruktúra jó működésének biztosítását – még a válságidőszakokban és a struk-
turális zavarok idején is.105 2012-től a Bundesbank meghatározása szerint a pénz-
ügyi stabilitás a pénzügyi rendszer azon tulajdonságát jelenti, hogy mindenkor, még 
sokkok és zavarok esetén is, képes zökkenőmentesen teljesíteni a makrogazdasági 
kulcsfunkcióit. Ezek a funkciók magukban foglalják a pénzügyi források és kocká-
zatok hatékony szétosztásának képességét és a megbízható pénzügyi infrastruktú-
ra működtetését.106 A fentiekhez 2014-ben hozzátette a Bundesbank, hogy a pénz-
ügyi stabilitási politika célja a pénzügy rendszer ellenálló képességének növelése.107 
2015-től ismételten módosított a Bundesbank a pénzügyi stabilitás meghatározását, 
amely szerint a pénzügyi stabilitás a pénzügyi rendszer azon tulajdonsága, hogy 
képes betölteni a makrogazdasági kulcsfunkcióit – úgymint a pénzügyi források 
és kockázatok hatékony szétosztását, valamint a fizetési műveletek kiegyenlítésének 
hatékony biztosítását – különösen nem várt események esetén, a sokkidőszakokban 
és a strukturális korrekciók idején is. A makroprudenciális politika és a pénzügyi 
stabilitás összekapcsolásával rögzíti továbbá, hogy a rendszerkockázatok azonosí-
tása jelentős szerepet játszik a pénzügyi stabilitás biztosítása során. Ilyen rendszer-
kockázatok keletkeznek egy rendszerszinten jelentős piaci szereplő (bank, biztosító 
vagy más pénzügyi közvetítő intézmény, de idesorolhatók a pénzügyi infrastruktúra 
üzemeltetői is) megrendüléséből, amelynek következményeként veszélybe kerül a 
teljes pénzügyi rendszer, vagy egy nagyon nagy, illetve más piaci szereplőkkel szo-
rosan összekapcsolódott pénzügyi intézmény végveszélybe kerüléséből. Rendszer-

103  BdF, 2002, 5. 
104  BB 2009, 71.
105  BB 2010, 7; BB 2011, 7.
106  BB 2012, 5. A fenti fogalommeghatározásból 2013-ben kikerült a „zökkenőmentesen” ki-

fejezés (BB 2013, 5.).
107  BB 2014, 5.
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kockázatok keletkezhetnek továbbá abból is, ha számos piaci szereplőt ugyanaz a 
kockázat érint.108

A hazai jogszabályi környezet, hasonlóan a korábban áttekintett országokéhoz, 
szükségessé tette, hogy normatív szabályozás hiányában a Magyar Nemzeti Bank 
alkosson olyan fogalmat, amely jogszabályok által meghatározott feladatainak el-
látása során kijelöli a tevékenysége kereteit. Ennek eredményeként az MNB meg-
határozása szerint a pénzügyi stabilitás olyan állapot, amelyben a pénzügyi rendszer, 
azaz a kulcsfontosságú pénzügyi piacok és a pénzügyi intézményrendszer ellenálló a 
gazdasági sokkokkal szemben és képes zökkenőmentesen ellátni alapvető funkcióit: a 
pénzügyi források közvetítését, a kockázatok kezelését és a fizetési forgalom lebonyo-
lítását. A fenti definíció először 2005 áprilisában jelent meg,109 és a mai napig is az 
MNB pénzügyi stabilitással kapcsolatos értelmezési kereteként szolgál.110

A jogalkalmazásban megjelenő számos fogalommeghatározás közös pontjaként 
rögzíthetjük, hogy a jogalkalmazó szervek többsége a pénzügyi stabilitás és nem az 
instabilitás fogalmának meghatározására törekszik, ezáltal a fogalom pozitív tartal-
mú maghatározására törekszik. A fogalommeghatározásokban továbbá alapvetően 
megjelenik a pénzügyi rendszer funkcióinak ellátására, illetve a sokkokkal szembe-
ni ellenálló képességre való hivatkozás.

5. A PÉNZÜGYI STABILITÁS FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A tanulmányban részletes elemzés alá vontam a pénzügyi stabilitás fogalmi megje-
lenését, amely alapján megállapítható, hogy sem a szakirodalmi munkákban, sem 
a jogalkotásban, illetve a jogalkalmazásban nem alakult ki konszenzus a fogalom 
tartalma tekintetében. A  jogalkotás általában a közigazgatási típusú, közhatalmi, 
gazdasági beavatkozási eszközök bővítésének indokaként vagy céljaként hivatko-
zik a pénzügyi stabilitásra, amelyhez kapcsolódik a Bíróság és – Magyarország te-
kintetében – az Alkotmánybíróság joggyakorlata is, a jogi aktusok, illetve a hazai 
jogszabályok megengedhetőségének vizsgálata tekintetében. Fentiekből követke-
zően fontos feltennünk a kérdést, hogy szükséges-e egyáltalán a pénzügyi stabilitás 
fogalmának meghatározása? Álláspontom szerint a kérdésre határozott igennel kell 
felelni. Ennek legfontosabb oka, hogy normatív meghatározás hiányában a közha-
talmi beavatkozási eszközök alkalmazása, vagyis a pénzügyi stabilitás fogalmában 
megjelenő közérdek tartalmának meghatározása és ezzel párhuzamosan a gazdaság 
közigazgatási típusú kontrollja a jogalkalmazó szervek (központi bankok, makrop-
rudenciális hatóságok) széles körű mérlegelési, jogszabályban rögzített hozzámérési 

108  BB 2015, 5; BB 2016, 5. 
109  MNB 2005, 3.
110  MNB 2016a, 5.
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pontok hiányában diszkrecionális jogkörébe kerülne. A  jogállamiság szempontjá-
ból ennek jelentős negatív hatásai lehetnek, hiszen jogalkotónak a jogalkotásban 
megjelenő közérdeket tartalmilag is körül kell írnia. Önmagában a nem választott 
tisztségviselőkből álló szervek közhatalom gyakorlása nem jelent jogi problémát a 
demokratikus államokban, tekintettel arra, hogy a közhatalom gyakorlása legitim, 
ha annak forrása végső soron a nép, azaz a közhatalom gyakorlása – akár közvetet-
ten a választások és kinevezések láncolatán keresztül – visszavezethető rá. A közha-
talmat gyakorló szervek felelőssége az elszámoltathatósági mechanizmusokon keresz-
tül teremthető meg, amelyekhez azonban a közhatalmi beavatkozás megvalósításának 
okát, célját a jogalkotó által szükséges definiálni, ellenkező esetben az elszámoltatha-
tósági mechanizmusok értelmüket vesztik.

A szakirodalom eredményeire, a jogalkotásban és a jogalkalmazásban megjelenő 
fogalmi elemekre, fogalommeghatározási kísérletekre figyelemmel a pénzügyi sta-
bilitás álláspontom szerint az alábbi munkafogalommal határozható meg:

A pénzügyi stabilitás – 
a)  mint közjószág – a pénzügyi rendszer azon állapota, amelyben:
b)  a pénzügyi rendszer képes a funkcióinak teljesítésével fenntartható módon hoz-

zájárulni a fejlődéshez, 
c)  nincs olyan rendszerkockázat a pénzügyi rendszerben, amely a pénzügyi rend-

szer funkciói teljesítésének zavarásával jelentős károkat okozna azoknak a sze-
mélyeknek, amelyek nem ügyfelei, illetve szerződő felei a pénzügyi intézmé-
nyeknek, valamint

d)  a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői képesek ellenállni az endogén és az exo-
gén gazdasági sokkoknak.

Az egyes fogalmi elemek részletezése előtt szükséges ráirányítani a figyelmet arra, 
hogy a pénzügyi stabilitás fogalmának, illetve fogalmi elemeinek meghatározása 
nem öncélú módon történik. A pénzügyi stabilitás definiálásának szükségszerűsége, 
gyakorlati haszna abban áll, hogy már bármelyik fogalmi elem megvalósulásának a 
veszélye is biztosítja az állam közigazgatási – azon belül közhatalmi – típusú beavat-
kozásának jogalapját. Mindezek mellett a pénzügyi stabilitás fogalmi meghatározá-
sa a közigazgatási döntések legalitásának megítéléséhez, a közigazgatási döntésekért 
való felelősség megállapíthatóságához és a közhatalom birtokában eljáró közigazgatási 
szerv elszámoltathatóságához is jogalapot biztosít.

A  pénzügyi rendszer fogalmán, az ESRB-rendeletnek megfelelően, a pénzügyi 
intézmények, a pénzügyi piacok, termékek és a piaci infrastruktúrák összességét ér-
tem, amelyre tekintettel e fogalmi elem részletezése szükségtelen. 

A  pénzügyi stabilitás fenti munkafogalmának első eleme hangsúlyozza, hogy a 
pénzügyi stabilitásban megjelenő közérdek alapvetően a pénzügyi stabilitás köz-
jószág természetéből fakad. A közjószágok vagy közjavak olyan típusú termékek, 
amelyeket az állam az egész közösség javát szolgálva, oszthatatlanul biztosít, és az 
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egyéneket nem lehet kizárni fogyasztásukból. A pénzügyi stabilitás tekintetében az 
állam nem intézményvédelmi feladatokat lát el, hanem közérdekű és tevőleges ma-
gatartást tanúsít a pénzügyi stabilitás megvalósítása, vagyis a pénzügyi stabilitást 
veszélyeztető kockázatok megelőzése, a felépült kockázatok kezelése, illetve a koc-
kázatok kezelhetetlensége esetén a válságmenedzsment érdekében. 

A  második fogalmi elem alapján a pénzügyi stabilitás állapotában a pénzügyi 
rendszer képes a funkcióinak teljesítésével fenntartható módon hozzájárulni a fej-
lődéshez. A pénzügyi rendszer tehát képes biztosítani a gazdaság pénzellátását, lik-
viditását, fenntartja és működteti a gazdaság fizetési rendszereit, képes a megtakarí-
tásokat hatékonyan allokálni a befektetők felé, valamint kezeli a bizonytalanságokat 
és a mikroszintű kockázatokat. Mindezen funkciók megvalósításával a pénzügyi 
rendszer hozzájárul a fenntartható fejlődéséhez, vagyis a gazdaság hullámzásának 
tompításához, a fenntartható gazdasági növekedéshez, a magas foglalkoztatáshoz, 
az alacsony inflációhoz, a külső és belső pénzügyi egyensúly és versenyképesség biz-
tosításának kormányzati feladataihoz, bizonyos kormányzati feladatok nemzetek fe-
letti koordinációja mellett.

A harmadik fogalmi elem alapján nincs olyan rendszerkockázat a pénzügyi rend-
szerben, amely a pénzügyi rendszer funkciói teljesítésének zavarásával jelentős ká-
rokat okozna azoknak a személyeknek, amelyek nem ügyfelei, illetve szerződő felei a 
pénzügyi intézményeknek. E fogalmi elem egyrészt hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
stabilitás, mint az egész pénzügyi rendszer jellemzője szükségszerűen makroszin-
tű szemléletet igényel, vagyis az egyedi, intézményi kockázatok helyett a rendszer-
szintű vagy rendszerkockázatokra reagál. A rendszerkockázat fogalma álláspontom 
szerint – az ESRB-rendelet meghatározását alapul véve – úgy definiálható, mint a 
pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének gyengülése következtében, a pénz-
ügyi szolgáltatások ellátásának visszaesése, mégpedig úgy, hogy ennek a visszaesés-
nek komoly negatív hatásai lehetnek a reálgazdaságra. A rendszerkockázat fogalmi 
elemen keresztül tehát a pénzügyi stabilitás fogalmának elemeként jelenik meg egy-
részt a reálgazdaságra irányuló negatív hatás, másrészt ennek a negatív hatásnak a 
jelentős mértéke, hiszen a rendszerkockázat fogalma nem terjed ki az eszközárak 
kisebb fluktuációjára, egyes pénzügyi közvetítők intézményi nehézségeire, amelyek 
a versengő piacok normális működésének részét képezik. A  rendszerkockázatok 
fogalmán keresztül már megjelenik a reálgazdaságra irányuló negatív hatás, azon-
ban a fogalmi elemben hangsúlyozásra kerül, hogy a rendszerkockázatok nemcsak 
a reálgazdaságra, hanem általánosan a társadalom tagjaira is jelentős negatív hatást 
gyakorolnak, gyakorolhatnak, amely externális hatásból következően a rendszer-
kockázatoknak társadalmi költségei is vannak. Mindezek mellett a rendszerkoc-
kázat fogalmi elemként való rögzítése időbeli dimenziót, ilyen módon dinamikát 
biztosít a fogalomnak, hiszen a rendszerkockázatok és így a pénzügyi stabilitás sem 
egy adott statikus időállapotot jellemez, hanem időbeli perspektívával, egyúttal le-
futással rendelkezik.
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Végül a negyedik fogalmi elem alapján a pénzügyi stabilitás állapotában a pénz-
ügyi rendszer szereplői képesek ellenállni az endogén és az exogén gazdasági sok-
koknak, vagyis a pénzügyi rendszer saját maga, külső, állami beavatkozás nélkül is 
képes kezelni a felmerülő kockázatokat, függetlenül azok pénzügyi rendszeren belü-
li, vagy arra külső hatást gyakorló jellegétől. Az ellenálló képesség fejlesztése a rend-
szerkockázatok jelentős negatív hatásainak elkerülését, illetve kezelését szolgálja.

Összefoglalásként rögzíthető, hogy sem a pénzügyi rendszer, sem a pénzügyi 
rendszer zavarainak társadalmi költségei nem ismernek államhatárokat, amelynek 
következményeként a pénzügyi stabilitás szabályozása szükségképpen nemzetközi 
feladatnak vagy globális közjószágnak tekinthető. Annak ellenére, hogy a tanulmány-
ban részletesen bemutatásra került, hogy a pénzügyi stabilitás fogalmának meg-
határozása a szakirodalomban, a jogalkotásban és a jogalkalmazásban rendkívül 
heterogénnek tekinthető, mégis azonosíthatók olyan fogalmi elemek, amelyek alkal-
masak egy általános jellegű munkafogalom megalkotására. A fogalmi meghatározás 
és így a pénzügyi stabilitásban megjelenő közérdek tartalommal való kitöltését ter-
mészetesen a munkafogalom nem célozza végleges érvénnyel, de a további kutatá-
sok kiindulásához alapul szolgálhat. Egyúttal felhívja a figyelmet a közgazdasági és 
a jogi gondolkodás szükséges feladatára, vagyis a pénzügyi stabilitás fogalmának 
konszenzusra törekvő meghatározására.
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KIRÁLY PÉTER BÁLINT*

A KÖZÉRDEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ESZKÖZEI  
A MAKROPRUDENCIÁLIS POLITIKÁBAN

1. BEVEZETÉS

Az alkotmányos állam társadalmi rendeltetése egy demokratikus társadalomban a 
közjó, közérdek szolgálata. Az állami beavatkozások indoka és alapja éppen ezért 
szükségszerűen valamilyen közérdek,1 aminek biztosításához az állam legfőbb esz-
köze és egyben cselekvési lehetőségeinek korlátja maga a jog. A közérdek biztosí-
tásához a jognak folyamatosan lépést kell tartania a világban végbemenő változá-
sokkal. Az idő múlásával ugyanis a társadalom egyes alrendszereiben változások 
következnek be, amelyekhez a jognak alkalmazkodnia kell annak érdekében, hogy 
a társadalmi élet minden területe szabályozott keretek között működhessen. Ilyen 
változást jelentenek globalizálódó világunkban a transznacionális vállalatok és 
pénzügyi intézmények, amelyekre az egymástól elkülönült nemzeti jogrendszerek-
nek kell megoldást találniuk önállóan vagy nemzetközi szintű szervezeteiken (pél-
dául Európai Unió) keresztül.2 Ezeken a változásokon belül is kiemelkednek a jogra 
gyakorolt hatásuk szempontjából a politikai rendszeren kívülről érkező sokkok és 
válságok. Ezek képesek kényszerpályára terelni az állami gépezetet, hiszen a válság 
megoldásához gyakorta meg kell változtatni a törvényeket és a bürokratikus szer-
vezeteket.3

Ez a folyamat játszódott le a 2008-as gazdasági válságot követően is, ami rámu-
tatott – éppen a szabályozás hiányosságain keresztül – a jog kiemelkedő szerepére a 
gazdaság területén. A világgazdasági válság arra kényszerítette az államokat, hogy az 
adófizetők pénzéből – közpénzből – mentsék meg a pénzintézeteket – ún. bail-out 

* A kutatás az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó program-
jai keretében valósult meg. Király Péter Bálint, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar, joghallgató, kiralypeterbalint@gmail.com. A tanulmány elkészítéséhez nyúj-
tott segítségért és az értékes tanácsokért köszönettel tartozom Kálmán Jánosnak.

1 Kálmán János 2017.
2  Sárközy 2011, 535–541. o.
3  Sebők 2014, 8–11. o.



A KÖZÉRDEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ESZKÖZEI A MAKROPRUDENCIÁLIS POLITIKÁBAN  627

– annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer és a gazdaság stabilitása helyreáll-
jon, illetve a stabilitás hiányának társadalmi költségei minimalizálhatóak legyenek. 
A stabilizációs intézkedések megtétele mellett az államok – nemzetközi, regionális 
és nemzeti szinten egymásra épülve – elkezdték kidolgozni egy olyan keretrendszer 
alapjait, amely képes a bankválság továbbgyűrűzését vagy egy újabb kialakulását 
megelőzni, továbbá amely a válságok költségeinek társadalmasítását megszünteti.4 
A gazdasági válságra válaszul eleinte az egyes bankokra vonatkozó, ad hoc jellegű 
intézkedéseket vezettek be, majd fokozatosan megjelentek a válság táplálta delegá-
lás részeként az egész rendszerre kiterjedő változások.5 A gazdasági válság tehát egy 
paradigmaváltást hozott, először csak az ideák szintjén a szabályozók körében, majd 
magában a gazdasági és pénzügyi rendszer szabályozásában és felügyeletében.6

A világgazdasági válságot megelőzően az államok a mértékadó és az állami szabá-
lyozást is meghatározó gazdasági irodalom mainstream irányzatát – Milton Fried-
man, Alan Greenspan – követve úgy gondolták, hogy a piaci folyamatokat első-
sorban a piac önszabályozó folyamatai, immanens törvényszerűségei irányítják és 
viszik a piaci egyensúly állapota felé. Természetesen az elméleti alapállás mellett is 
létezett állami kontroll a banki tevékenységek felett, de az nem volt elégséges mér-
tékű és intenzitású ahhoz, hogy az olyan piaci kudarcokat, mint például a túlzott 
hitelnövekedés, a likviditási kockázatok stb. megakadályozza. A világgazdasági vál-
ság megmutatta, hogy a piaci önszabályozás erőteljes állami kontroll és beavatkozás 
nélkül nem elégséges a pénzügyi stabilitás fenntartására. Éppen ezért a gazdasági 
válsághoz vezető piaci kudarcok megakadályozása vált az újonnan létrejött makrop-
rudenciális politika feladatává.

Ezzel elérkeztünk tanulmányom témájához, a makroprudenciális politikához. 
„A  makroprudenciális politikát úgy definiálhatjuk, mint elsődlegesen prudenciális 
eszközök használatát a rendszerkockázatok kezelése és a pénzügyi rendszer stabili-
tásának biztosítása érdekében.”7 A fogalom központi eleme tehát a pénzügyi rendszer 
stabilitása, amely fogalom a jogirodalomban nem egyértelmű, a definíció bizonyta-
lansága pedig azt is jelenti, hogy a makroprudenciális politika széles mérlegelési körrel 
rendelkezik az eszközök alkalmazása terén, hiszen a makroprudenciális hatáskörrel 
rendelkező hatóság döntheti el, mik a pénzügyi stabilitást fenyegető veszélyek. Kál-
mán a következőképpen határozza meg a pénzügyi stabilitás fogalmát. „A pénzügyi 
stabilitás –  mint közjószág – (i) a pénzügyi rendszer azon állapota, amelyben (ii) a 
pénzügyi rendszer képes a funkcióinak teljesítésével fenntartható módon hozzájárulni 
a gazdaság fejlődéséhez, (iii) nincs olyan rendszerkockázat a pénzügyi rendszerben, 
amely a pénzügyi rendszer funkciói teljesítésének zavarásával károkat okozna azok-

4  Mérő–Piroska 2013, 309–311. o.
5  Stolcz–Wedow 2010, 9–10. o.
6  Baker 2013, 112. o.
7  Kálmán 2016, 30. o.
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nak a személyeknek, amelyek nem ügyfelei, illetve szerződő felei a pénzügyi intézmé-
nyeknek, valamint (iv) a pénzügyi rendszer szereplői képesek ellenállni az endogén és 
az exogén gazdasági sokkoknak.”8

A gazdasági válságot követően tehát a bankfelügyelet terén új gondolkodásmód 
jelent meg, melynek középpontjában a pénzügyi rendszer egésze áll, és amelynek 
értelmében az államnak a korábbinál aktívabb szerepet kell betölteniük a pénzügyi 
folyamatok kontrollálásában a pénzügyi stabilitás mint közérdek biztosításának ér-
dekében.9 Tanulmányom célja ismertetni az új szemléletmódot jelentő makropru-
denciális politika főbb eszközeit. Az eszközöket a szakirodalomban megjelenő cso-
portosítástól eltérően aszerint csoportosítom, hogy a makroprudenciális politika 
köztes céljai közül melyik előmozdítását segíti elő. Ez alapján a következő eszköz-
csoportokat különböztetem meg: (i) A túlzott hitelnövekedés megelőzését szolgáló; 
(ii) A  likviditási és finanszírozási kockázatokat kezelő; (iii) A rendszerkockázatot 
erősítő rossz ösztönzők tompítását szolgáló; (iv) A túlzott koncentráció korlátozását 
szolgáló; valamint (v) A pénzügyi infrastruktúra alkalmazkodóképességének meg-
erősítését szolgáló eszközök. Az alábbi fejezetekben e csoportosításnak megfelelően 
mutatom be az egyes eszközöket.

2. A TÚLZOTT HITELNÖVEKEDÉS MEGELŐZÉSÉT  
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

A pénzügyi ciklus felszálló ágában a hitelkínálat folyamatos bővülése jellemző. Egy-
re többen jutnak egyre kevésbé szigorú feltételek mellett hitelhez, mert a bankok 
hajlandóak nagyobb kockázatot is vállalni, hiszen bíznak a további gazdasági nö-
vekedésben. A fellendülés időszakában tehát a kockázat alábecslése jellemzi a ban-
kokat. Azonban ha a pénzügyi ciklus megfordul, és ezeket a hiteleket nem fizetik 
vissza, akkor az a bank létét is veszélyeztetheti.10 A túlzott hitelnövekedés megelő-
zését szolgáló eszközök éppen ezért csökkentik magának a fizetésképtelenségnek az 
esélyét, továbbá ha mégis bekövetkezne a fizetésképtelenség, akkor minimalizálják 
az ebből eredő veszteség mértékét.11 Ezen eszközöket több szektorra, illetve egész 
rendszerre kiterjedő módon célszerű használni elsősorban a szabályozói arbitrázs 
megakadályozása érdekében.12

A túlzott hitelnövekedés megelőzését szolgáló eszközök körében a következő esz-
közöket mutatom be röviden az alábbiakban: (i) adósságfék szabályok; (ii) anticik-

8  Kálmán János 2017.
9  Mérő–Piroska 2013, 307. o.

10  Kálmán 2016, 118–119. o.
11  Adrian et al. 2015, 25. o.
12  Hockett 2015, 220. o.
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likus tőkepuffer; (iii) szektorális tőkekövetelmények; (iv) tőkeáttételi mutató; (v) az 
ingatlannal fedezett kitettségek kockázati súlyának és az átlagos nemteljesítési ráta 
(LGD) minimális szintjének meghatározása; valamint (vi) a tőkefenntartási puffer.

2.1. ADÓSSÁGFÉK SZABÁLYOK

Az adósságfék szabályok közé több eszköz is tartozik.
Az első a hitelfedezeti arány (Loan to Value – LTV) lényege, hogy a bruttó hitel érté-
kének maximuma a fedezetül szolgáló vagyontárgy értékének függvényében válto-
zik, így elérhető, hogy a hitelre vonatkozóan megfelelő fedezet álljon rendelkezésre 
egy esetleges értékcsökkenés esetén is.13 A veszteségek minimalizálásával védi a hi-
telezőt, valamint csökkenti a hitelkiáramlás mértékét.14

A jövedelemarányos törlesztőrészlet (Payment to Income – PTI) biztosítja ügyfelek 
törlesztési képességét, és megakadályozza túlzott mértékű eladósodásukat. A PTI 
lényege, hogy a háztartások legális jövedelmétől függ az előírható törlesztőrészletek 
maximuma. Ez az intézkedés védi az adóst, hiszen megakadályozza a túlzott terhek 
vállalását. 15

A harmadik idetartozó eszköz a LTI (loan-to-income)/DTI (debt-to-income) kö-
vetelmény, amely meghatározza az eladósodás mértékének maximumát az adósság 
állománya és a rendelkezésre álló jövedelem arányának megállapításával.16

E szabályok lényege tehát, hogy a jogalkotó meghatározza a fogyasztó által ma-
ximálisan felvehető hitelösszeget a hitelfedezet nagysága arányában, a fizetendő tör-
lesztőrészlet plafonját pedig a háztartás legális jövedelme arányában. Tehát mindkét 
esetben egy százalékos érték kerül megállapításra, amely a hitelfelvétel korlátját jelenti. 
Hatását tekintve a szabályozásnak köszönhetően csökken a túlzott eladósodottság és 
a nemteljesítés kockázata, valamint visszafogható a túlzott hitelkiáramlás, így csök-
ken a ciklikus jellegű kockázatok felépülésének esélye és mértéke. Csökkentik továb-
bá a pénzügyi ciklus felívelő ágához kapcsolódó optimizmust,17 valamint a spekulatív 
jellegű kölcsönfelvétel arányát azáltal, hogy minimalizálják a kölcsönből vett eszköz 
eladásából várható profit mértékét, így segítenek megelőzni a 2008-es gazdasági válsá-
got is előidéző eszközár buborékok kialakulását.18 „Hatékony kiegészítői lehetnek így az 
anticiklikus tőkepuffernek, hiszen míg a tőkepuffer a kínálati oldalon, addig az adósság-
fék szabályok a keresleti oldalon fejtik ki hatásukat a hitelpiacon.”19

13  Baracsi–Grosz–Fáykiss 2014, 1–5. o.
14  Adrian et al. 2015, 15. o.
15  Baracsi–Grosz–Fáykiss 2014, 1–5. o.
16  Kálmán 2016a, 121. o.
17  Mérő 2012, 141. o.
18  Hockett 2015, 219–220. o.
19  MNB 2016a.
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2.2. ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

Az anticiklikus tőkepuffer egy „változtatható mértékű pótlólagos tőkekövetelmény, 
amit a szabályozó a túlzott hitelezés függvényében követel meg, és pénzügyi stressz-
helyzet idején old fel”.20 Anticiklikus jellegét az adja, hogy a tartalékolási kötelezett-
séget nem az adott pillanatban már látható veszteségek fényében írják elő, hanem 
annak során figyelembe veszik a gazdasági ciklus egészét, annak előre látható válto-
zásaival és abból következő kockázatokkal egyetemben.21 A lényege tehát az, hogy 
rendszer szintű kockázat mértékének változásával ellentétesen emelik vagy csök-
kentik a puffer összegét. A cél az, hogy a bankok a gazdasági fellendülés időszaká-
ban – amikor a pénzügyi rendszer nem áll stressz alatt – további tőkét halmozzanak 
fel (az elvárt tőkekövetelmények mellett), amelyet gazdasági válság időszakában fel 
tudnak használni, és így a veszteségviselő képességük növekedjen.22

Az anticiklikus pufferráta bevezetésének szükségességét az ESRB által ajánlott 
mutató használatával lehet eldönteni, amit standardizált hitel/GDP rés mutatónak 
neveznek.23 E módszer alkalmazása során a szabályozó azt vizsgálja, hogy a hitel/
GDP aránya mennyire tér el saját, hosszú távú trendjétől. A hosszútávú trendekhez 
viszonyítva a válságot megelőző időszakban pozitív hitelrést figyelhetünk meg, ami 
a hitelpiac túlfűtöttségéről tanúskodik. Gazdasági válság kitörése után a hitelrés to-
vább emelkedik, mert a GDP gyorsabban csökken, mint ahogy a hitelállomány le-
épül. A válságból való kilábalás során pedig rendszerint negatív hitelrést láthatunk a 
mutatón.24 Az ajánlás értelmében, ha a hitel/GDP rés meghaladja a 2 százalékpontot 
az túlzott mértékű kockázatvállalásra utal, és ezért az anticiklikus pufferrátát 0% fölé 
kell emelni, hogy a bankok elkezdhessék a tőketartalékukat felhalmozni. „A stan-
dardizált pufferráta ezután lineárisan követi az egyre nagyobb rendszerkockázatot 
jelző standardizált hitel/GDP rést. A  szabály szerint a résmutató 10 százalékos ér-
téke jár akkora rendszerkockázattal, ami már maximális, 2,5 százalékos standardi-
zált pufferrátát indokol.”25 AZ ESRB ajánlása azonban az EU nyugati tagállamaira 
van kitalálva, éppen ezért a jogszabály lehetővé teszi, hogy a tagállamok hatóságai 
országspecifikus tényezők alapján továbbfejlesszék azt, vagy további mutatókat dol-
gozzanak ki a rendszerkockázatok előrejelzésére. Például az MNB által módosított 
mutatónál az alsó küszöbértéket 4%-ra emelték, ami jobban megfelel a válság előtti 
statisztikáknak.26

20  MNB 2016a.
21  Mérő 2012, 139. o.
22  Seregdi–Szakács–Tőrös 2015, 73. o.
23  Lakos – Tóth 2016, 1–5. o.
24  Sallay 2015, 1-4. o.
25  Lakos–Tóth 2016, 2. o.
26  Lakos–Tóth 2016, 3. o.
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Az anticiklikus tőkepuffer révén növelhető a bankrendszer ellenálló képessége, 
mert a kötelezően képzett pótlólagos tőke felhasználható a veszteségek fedezésére. 
Ezáltal megelőzhető egy esetleges válság továbbgyűrűzése. A másik pozitív hatása 
az eszköznek, hogy segítségével csökkenthető a pénzügyi ciklus ingadozása. „A pót-
lólagos tőkekövetelmény a bank számára drágább forrást jelentő tőke arányát növeli a 
források között, ezáltal drágítja a hitelezést.”27 Ez pedig ahhoz vezet, hogy a bank visz-
szafogja a hitelkínálatát, és csökkenti a hitelezési aktivitását. Ezáltal az eszköz hoz-
zájárul a túlzott hitelnövekedés megelőzéséhez, mint köztes cél megvalósulásához. 
Az eszköz azonban nem csak a túlhitelezés ellen jelent védelmet, hanem alkalmas a 
hitelaktivitás növelésére is, például egy pénzügyi válságkor fellépő túl alacsony hite-
lezés esetén a pótlólagos tőkekövetelmény feloldásával.28

2.3. SZEKTORÁLIS TŐKEKÖVETELMÉNYEK

A szektorális tőkekövetelményt az adott állam egy meghatározott, a rendszerre nézve 
kockázatosnak ítélt szektorra vet ki az egyéb tőkekövetelmények mellett. Ennek az 
eszköznek is az a lényege, hogy ha egy szektort kockázatosnak tart a szabályozó, 
akkor további tőke felhalmozására ösztönözze adott szektorban tevékenykedő ban-
kokat, és így növelje azok veszteségviselő képességét.29 Alkalmas arra, hogy eltérően 
kezeljen egyes szektorokat, így a biztonságosnak ítélt szektorokban visszaesés ide-
jén csökkenthetők a tőkekövetelmények. Arra is lehetőség van, hogy csak megha-
tározott kitettségi típusokra alkalmazzák. Alkalmazható mind a felívelés, mind a 
visszaesés időszakában.30 Olyan esetekben lehet hatékony az alkalmazása, amikor 
egy olyan szektorális jelenséget kellene befolyásolni, amire az általános jellegű an-
ticiklikus tőkepuffer nem lenne alkalmas. A szektorális tőkekövetelmények emel-
kedésének hatására növekednek az árak, ezzel csökken az adott szektorba irányuló 
hitelezési kedv. A másik transzmissziós mechanizmus pedig, hogy ha a bankok egy 
szektort túlságosan kockázatosnak találnak, akkor inkább csökkentik nyitott koc-
kázati pozícióikat, ahelyett hogy tőkét emelnének, ezáltal csökkenti a kockázatot az 
adott szektorban.31

27  MNB 2016a.
28  MNB 2016a.
29  BoE 2013, 9. o.
30  Adrian et al. 2015, 13. o.
31  Kálmán 2016a, 120. o.
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2.4. TŐKEÁTTÉTELI MUTATÓ

A tőkeáttételi mutató a bank részvénytőkéjének a teljes (kockázattal nem súlyozott) 
eszközállományához viszonyított arányát jelenti.32 Minél alacsonyabb a tőkeáttételi 
mutató, a bank eszközei annál inkább a kintlevőségeiből állnak, mintsem saját tőké-
jéből.33 Ezáltal az eszköz alkalmas arra, hogy azonosíthassuk általa a rendszerkoc-
kázatokat jelentő bankokat. „A makroprudenciális tőkeáttételi ráta célja, hogy a koc-
kázattal súlyozott tőkekövetelmény előírása mellett a – súlyozások nélkül számított, 
egyszerű – banki tőkeáttételt is limitálja.”34 A tőkeáttételi mutató meghatározásakor 
minden kitettséget figyelembe kell venni, nincs megkülönböztetés a kitettségek faj-
tái szerint.35 A mutató célja, hogy korlátozza a bankok tőkeáttételét, ezzel meggá-
tolva a valóságban magas kockázatú, de a bankok által alulsúlyozott tevékenységek 
bővülését.36 

2.5. AZ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK KOCKÁZATI  
SÚLYÁNAK ÉS AZ ÁTLAGOS NEMTELJESÍTÉSI RÁTA (LGD) MINIMÁLIS  
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

„Az ingatlanok ágazatában jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati sú-
lyok és az ingatlanokkal fedezett lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó átlagos 
nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) értékek minimális szintjének meghatározása.”37 
Ezek az eszközök az átlagoshoz képest magasabb ágazati tőkekövetelményt támasz-
tanak az ingatlankitettséggel rendelkező bankokkal szemben, amivel növelhető a 
pénzügyi intézmények ellenálló képessége, emellett megelőzhető az eszközár-bubo-
rékok kialakulása és a túlzott hitelkiáramlás. Válságidőszakban pedig (hasonlóan az 
anticiklikus tőkepufferhez) a követelmények csökkentésével befolyásolni lehet a hi-
telezési aktivitást. „Az eszköz tehát alapvetően a ciklikus kockázatok kezelésére nyújt 
megoldást, míg az ingatlankitettségek strukturális problémáinak kezelésére – az összes 
ingatlankitettség egyidejű célzása miatt – kevésbé alkalmas.”38 

2.6. Tőkefenntartási puffer
A  tőkefenntartási puffer egy az intézmények által kötelezően fenntartandó sza-

vatolótőke, amelynek célja, hogy a válságmentes időszak során a tőkekövetelmé-
nyek teljesítésére tartott elsődleges alapvető tőkén felül kötelezően halmozzanak fel 

32  Kálmán 2016a, 121. o.
33  BoE 2013, 9. o.
34  Kálmán 2016a, 120. o.
35  Adrian et al. 2015, 10–11. o.
36  Fáykiss–Szombati 2013, 66. o.
37  MNB 2016a.
38  MNB 2016a.
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további többlettőkét, melyet a többletkockázatok fedezésére tudnak fordítani egy 
esetleges válság idején.39 A bankoknak az elért profitjukból kell képezniük a tőke-
fenntartási puffert, sőt akár az is meghatározható, hogy ha nem képeztek megfelelő 
mértékű tőkepuffert, akkor minél nagyobb a bank eredménye, annál több tőkét kell 
visszatartania.40 Mértékét hazánkban – az EU-államok többségéhez hasonlóan –a 
2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) a teljes kockázati kitettség 
2,5%-ában határozza meg.41 

3. A LIKVIDITÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KOCKÁZATOKAT  
KEZELŐ ESZKÖZÖK

A 2008-as gazdasági válság elmélyülésének egyik okaként tartják számon a túlzott 
lejárati eltérést, ami azt jelenti, hogy a bankok rövid lejáratú forrásokból finanszí-
rozták a hosszú lejáratú eszközeiket. Ez általános tendenciának tekinthető a bankok 
finanszírozásában.42 Ezzel nincs is semmi baj addig, amíg a bankok olyan ütemben 
jutnak rövid távú forrásokhoz, hogy abból fedezni lehet a hosszú távú eszközeiket. 
A problémák abból adódhatnak, ha a gazdaságban olyan esemény történik, ami ezt 
a kényes egyensúlyt felborítja, és a rövid távú befektetők befektetési hajlandósága 
– megalapozott vagy nem megalapozott félelemtől vezérelve – vissza nem szorul.43 

Ez történt a válság kitörésekor, amikor a rövid távú finanszírozási csatornák külső 
sokk hatására befagytak, és a bankok nem tudták megújítani rövid lejáratú forrásai-
kat. Megállapítható tehát, hogy a bankok súlyos likviditási problémákkal szembe-
sülhetnek, ha túlzott mértékben támaszkodnak nem stabil forrásokra.  A bankok 
azért választják mégis a likviditási kockázattal járó finanszírozási módokat, mert így 
nagyobb jövedelemre tehetnek szert rövid távon, valamint a kockázat költségét sok 
esetben nem közvetlenül maguk viselik. A lejárati eltérésből fakadó problémákat to-
vább súlyosbítják a bankok közötti fertőzési csatornák, amik révén, ha az egyik bank 
likviditási gondokkal küzd, a vele kapcsolatban lévő bankok számára is elzárhatja a 
piac a forrásokat, mert egyformán kockázatosnak ítélik őket. A likviditási problé-
mák kiváltó okaként megemlíthető az állami védőhálóból eredő erkölcsi kockázat 

39  Lásd Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelin-
tézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások pru-
denciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: CRD IV.) 129. cikk.

40  Mérő–Piroska 2013, 321. o.
41  Hpt. 86. §.
42  Csikós–Szakács 2015, 1–5. o.
43  Hockett 2015, 223–225. o.
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jelensége, valamint a kényszerértékesítés, amikor egy piaci eszköz értékének csök-
kenése miatt néhány bank likviditásának fenntartása céljából eladni kényszerül.44

E probléma kiküszöbölésére lehet alkalmas, ha a bankok számára előírják, hogy 
a tőkéjük meghatározott hányadát likvid, vagy legalábbis könnyen likviddé tehető 
eszközökben tartsák, illetve a lejárati idők közti különbséget olyan mértékben mi-
nimalizálják, ami által elkerülhetők lehetnek a likviditási problémák. E módszerek 
rendszerszinten történő alkalmazása révén elkerülhető akár magának az intézmény-
nek a fizetőképtelenné válása, akár a fizetőképtelenség tovagyűrűzése más pénzügyi 
intézményekre a közöttük lévő szoros kapcsolati háló miatt.45

A likviditási és finanszírozási kockázatokat kezelő eszközök sorába tartozik: (i) a 
likviditásfedezeti mutató; (ii) a nettó stabil finanszírozási mutató; és (iii) az egyéb 
makroprudenciális határértékek.

3.1. LIKVIDITÁSFEDEZETI MUTATÓ

A  likviditásfedezeti mutató célja annak biztosítása, hogy egy esetleges krízishely-
zet kialakulásakor a bankok rövidtávon (30 napon át) rendelkezzenek megfelelő 
mennyiségű likvid eszközzel ahhoz, hogy teljesíteni tudják kötelezettségeiket ad-
dig, amíg a szabályozók hosszútávú megoldást nem találnak.46 Nagyobb likviditási 
puffer nagyobb válság átvészelését teszi lehetővé. „Válság esetén a megfelelő likvid 
eszközállomány hiányában az intézmények kényszereladásba kezdhetnek a likviditá-
suk fenntartása érdekében, ami negatív árspirált indíthat el az adott eszközök pia-
cán.”47 A bankok azáltal tudnak eleget tenni a likviditásfedezeti követelménynek, ha 
bevonják a hosszabb lejáratú forrásaikat, illetve növelik a magas likviditású eszköze-
ik állományát. Mivel a likvid eszközök tartása és a hosszú lejáratú források igénybe-
vétele több költséggel jár, ez csökkenti a bankok jövedelmét, ami pedig a hitelezési 
aktivitás romlásához vezethet.

Hazánkban likviditásfedezeti mutatókként kerültek bevezetésre jelzáloghitel-fi-
nanszírozás megfelelési, a devizafinanszírozási, valamint a devizaegyensúly.

A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató meghatározza a jelzáloggal fede-
zett értékpapír kibocsátásával finanszírozott lakossági jelzáloghitelek minimális ará-
nyát. A  jelzáloggal fedezett értékpapírok hosszú távú forrást jelentenek a bankok 
számára. Mivel ezek forrásköltsége alacsony, ezért megfelelő eszközként szolgálnak 
a bankok számára, hogy csökkentsék velük a mérlegen belüli lejárai eltérést.48

44  Csikós–Szakács 2015, 1–5. o.
45  Hockett 2015, 223–225. o.
46  Fáykiss 2014, 1–5. o.
47  MNB 2016b.
48  MNB 2016b.
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Devizafinanszírozás megfelelési mutató „az egyes intézmények stabil finanszírozást 
igénylő devizaeszközeihez igazodva vár el megfelelő mennyiségű stabil devizaforrás 
tartását”.49 Ezáltal csökkenthető a hitelintézetek mérlegében található lejárati eltérés, 
ami hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilitásához. 

A devizaegyensúly-mutató „a szabályozás az eszközök és források közötti denomi-
nációs eltérés mértékét maximalizálja a mérlegfőösszeg arányában. Az eszköz csök-
kenti a túlzott denominációs eltérésből eredő kockázatokat”.50

3.2. NETTÓ STABIL FINANSZÍROZÁSI MUTATÓ  
(NET STABIL FUNDING RATIO, NSFR)

Az NSFR-mutató a túlzott lejárati eltérés mérséklését szolgáló eszköz, amely arra 
ösztönzi a bankokat, hogy a lejárati időszakokat összehangolják egy ezt elősegítő 
eszköz- és forrásoldali struktúra megválasztásával, és csökkentsék a túlzott ráutalt-
ságukat a rövid távú, volatilis vagy prociklikus finanszírozásra.51Az NSFR-mutató a 
bank számára rendelkezésre álló stabil források és a bank számára szükséges stabil 
források hányadaként előállt mutatóként határozható meg. Az NSFR-mutató célja a 
futamidő-szerkezetek túlzott mértékű eltéréséből eredő kockázatok kezelése, azál-
tal hogy a bankok számára előírja egyéves időszakra nézve az eszközök és források 
lejártának összehangolását, valamint a mérlegen kívüli és belüli tételek stabil forrá-
sokkal történő fedezését. Az NSFR hozzájárulhat ahhoz, hogy a bankokat eltánto-
rítsa a magas pénzügyi kockázattal járó rövid távú finanszírozási eszközöktől (egy 
évnél rövidebb lejáratú), és a biztonságosabbnak tekinthető stabil források (például 
kötvény, betét) irányába terelje a bankok finanszírozását.52 Másrészt hozzájárul a 
rendszer túlzott hitelkiáramláshoz és tőkeáttételhez való alkalmazkodóképességé-
nek növeléséhez is.53

3.3 EGYÉB MAKROPRUDENCIÁLIS HATÁRÉRTÉKEK

Az egyéb makroprudenciális határértékek közé tartozik például a hitel/betét ráta. En-
nek előírásával a bankok ösztönözhetők arra, hogy a kevésbé stabil források helyett 
a betéteket mint stabilabb forrást válasszák. Ezzel csökkenthető a bankok kevésbé 

49  MNB 2016b.
50  MNB 2016b. 
51  Csikós–Szakács 2015, 1–5. o.
52  Gobat–Yanasa–Maloney 2014, 8. o.
53  Kálmán 2016a, 122. o.
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stabil piaci finanszírozástól való túlzott strukturális függősége. A követelmény telje-
sítése érdekében a bankok kénytelenek a betétállományukat növelni, vagy csökken-
teni hitelnyújtási tevékenységüket.54

4. A RENDSZERKOCKÁZATOT ERŐSÍTŐ ROSSZ ÖSZTÖNZŐK  
TOMPÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

Mielőtt részletesen is rátérnék a rendszerkockázatot erősítő rossz ösztönzők tompí-
tását szolgáló eszközökre, előbb tisztázni szükséges, hogy mik azok a „rossz ösztön-
zők”. Ezek közül az egyik legfontosabb az ún. „too big to fail” jelenség. A „too big 
to fail” jelzővel azokat a bankokat szokták illetni, amelyek a 2008-as válság kitöré-
sekor olyan jelentőséggel bírtak egy ország gazdasága számára, hogy az állam nem 
engedhette meg fizetőképtelenné válásukat, és kénytelen volt állami eszközökkel 
megmenteni őket.55 A „too big to fail” elv alkalmazása két szempontból is veszélyes. 
Egyrészt azért, mert a bankokat túlzott mértékű kockázatvállalásra ösztönzi a minél 
nagyobb nyereség elérése érdekében, hiszen bízhatnak abban, hogy ha a befekteté-
sük nem térülne meg, akkor sem nekik kell a veszteségeket kifizetni, hanem – az 
állami mentőakción keresztül – az adófizetők fizetik majd meg. Másik oldalról a be-
téteseket arra ösztönzi, hogy ezekhez a védett bankokhoz vigyék a pénzüket, mert a 
bank lényegében nem mehet csődbe, és a befektetése teljes biztonságban van. Ez rá-
adásul egy ördögi kört is keletkeztet, mert a bank a betétesek pénzéből még nagyobb 
kockázatokat tud vállalni.56 Ehhez kapcsolódik a már említett „moral hazard” jelen-
sége, amely miatt a rendszer szempontjából jelentős intézmények túlzott mértékű 
kockázatot is mernek vállalni, hiszen tudják, hogy az állam úgyis megmenti őket.57

Ez egy nem kívánt terhet jelent az állam számára, amit mindenképp meg kell 
előzni. Ennek egy módja lehet, ha megakadályozzuk az ilyen intézmények létre-
jöttét. A másik lehetőség, hogy ha már létrejöttek ilyen intézmények, akkor azokat 
eltérően kezeljük a többitől, és olyan többletszabályokat írunk elő számukra, ame-
lyek a veszteségelnyelő képességük növelésével csökkentik erkölcsi kockázataikat, a 
nemteljesítési kockázatukat, valamint csődvalószínűségüket.58

A  rendszerkockázatot erősítő rossz ösztönzők tompítását szolgáló eszközök az 
imént leírt jelenséget igyekeznek kiküszöbölni. Idetartozó eszköz a rendszerszinten 
jelentős intézményekre (SIFI-k) vonatkozó tőkepuffer.

54  Kálmán 2016a, 126. o.
55  Hockett 2015, 228. o.
56  Mérő 2013, 37–38. o.
57  Kálmán 2016a, 125. o.
58  Seregdi–Szakács–Tőrös 2015, 73. o.
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4.1. RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE (SIFI-K)  
VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

A szabályozás különbséget tesz a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények (to-
vábbiakban: G-SIFI-k) és egyéb rendszerszinten jelentős intézmények (továbbiakban: 
O-SIFI-k) között. A Hpt. értelmező rendelkezései alapján az O-SIFI „olyan rendszer-
szinten jelentős hitelintézet, amelynek felszámolása vagy nem prudens működése több 
EGT-állam tekintetében vagy EGT-állami szinten rendszerkockázathoz vezethet”.59 
A G-SIFI pedig „olyan rendszerszinten jelentős hitelintézet, amelynek fizetésképtelen-
né válása vagy nem prudens működése globális szintű rendszerkockázathoz vezethet 
és amelynek nincs se EU-szintű hitelintézeti anyavállalata, se EU-szintű pénzügyi hol-
ding társaság anyavállalata, se EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavál-
lalata”.60 Az ezekre vonatkozó tőkekövetelmények O-SIFI-k esetén Magyarországon 
vagy más EGT államban jelentős kockázatot, míg G-SIFI-k esetén rendszerszintű 
kockázatokat hordozó, globálisan tevékenykedő intézmények csődvalószínűségé-
nek és kockázatvállalásának csökkentésére irányuló szavatolótőke követelmény.61

A CRD IV. külön tőkepuffereket ír elő a G-SIFI-k és az O-SIFI-k számára, tekin-
tettel arra, hogy ezek az intézmények nagyobb kockázatot jelentenek a pénzügyi 
rendszer szempontjából. Ez a tőkepuffer is elsődleges alapvető tőkeelemekből áll, és 
azok kiegészítésére szolgál. A makroprudenciális hatóságoknak az irányelv alapján 
különböző sávokba kell sorolniuk a pénzügyi intézményeket, amely megmutatja, 
hogy az adott intézményre milyen tőkekövetelmény vonatkozik. A tőkekövetelmény 
mértékét a teljes kockázati kitettség értékének arányában határozzák meg. 

Mérsékli a SIFI-kből eredő kockázatot az EU-s szinten kidolgozott egységes sza-
nálási keretrendszer. A helyreállítási és szanálási rendszerek lényege, hogy egyrészt 
megelőzhetőek legyenek a válsághelyzetek, másrészt ha mégis kialakulnak, úgy a 
hátrányos következményeket enyhíteni lehessen. A  megelőzést szolgálja, hogy a 
bankoknak össze kell állítaniuk maguk számára egy helyreállítási és szanálási ter-
vet. Abban az esetben ha ezek nem bizonyulnak elégségesnek, akkor a hatóságok 
is beavatkozhatnak a bank bedőlésének elkerülése érdekében. „Végeredményben a 
szanáló hatóság átveheti az irányítást a csődbe jutott bankok felett és rendezett körül-
mények között kivezetheti őket a piacról.”62

Szintén megoldást jelenthet a SIFI-k jelentette rendszerkockázat csökkentésére, 
ha korlátozzuk a bankok növekedését. Ezt a szabályozási elvet látjuk megnyilvánul-
ni az amerikai Dodd-Frank törvényben, amely megtiltja az Egyesült Államokban 
az olyan tagállamközi bankfúziókat, amelyek révén egy olyan fuzionált bank jönne 

59  Hpt. 6. § 14. pont.
60  Hpt. 6. § 32. pont.
61  Hpt. 6. § 15. és 33. pont.
62  Kálmán 2016a, 126. o.
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létre, amely betéteinek állománya a teljes amerikai bankszektor biztosított betétállo-
mányának 10%-át túllépi.63

Összességében az eszköz a tőketulajdonosok rossz ösztönzői ellen hat. Az esz-
köz hátránya, hogy növeli a banki működés költségeit. Emellett problémát okozhat, 
hogy a külön kezelt intézmény a puffer kivetésével mintegy megerősítést kap a ki-
emelt státuszát illetően, és nagyobb eséllyel számíthatnak arra, hogy az állam meg-
menti őket egy esetleges csőd esetén.64

5. A TÚLZOTT KONCENTRÁCIÓ KORLÁTOZÁSÁT  
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

Veszélyezteti a pénzügyi stabilitást a bankok kitettségeinek bizonyos szektorokkal 
szembeni túlzott koncentráltsága. Ez azért nem kívánatos folyamat, mert megsok-
szorozzák a várható veszteségek értékét, hiszen a kockázatok nem kerülnek megfele-
lőképp szétterítésre. Túlzott koncentráció esetén ugyanis, ha ezt a szektort sokk éri, 
az közvetlenül negatív hatással lesz az ilyen kitettséggel rendelkező összes bankra, 
ami pedig a bankok összekapcsoltságán keresztül az egész pénzügyi közvetítőrend-
szert veszélyezteti.65 A túlzott koncentrációt korlátozó eszközök ennek a jelenségnek 
a megakadályozását szolgálják. Idetartozik: (i) a rendszerkockázati tőkepuffer; és 
(ii) a nagy nyitott pozíciók korlátozása.

5.1. RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

A rendszerkockázati tőkepuffer „a nem ciklikus jellegű rendszerkockázat fennállása 
esetén a pénzügyi rendszer egészére, vagy annak egy alcsoportjára kivethető tőke-
puffer”.66A  rendszerkockázati tőkepuffer mértéke az intézmény rendszerkockázat-
hoz való hozzájárulásához igazodik, és a makroprudenciális jogkörrel rendelkező 
hatóság állapítja meg. A tagállamok előírhatják az elsődleges alapvető tőkén felül, 
annak legfeljebb 1%-ával megegyező rendszerkockázati tőkepuffer tartását a pénz-
ügyi szektor vagy e szektor egy vagy több alcsoportja számára összevont, szubkon-
szolidált vagy egyéni alapon.67 Az eszközzel hatékonyan megcélozhatók az egyes 
szektorokkal vagy kitettségekkel összefüggő, magasan koncentrált kockázatok, és 
kezelhetők a strukturális makroprudenciális kockázatok. A tőkepuffer arra ösztönzi 

63  Mérő 2013, 50. o.
64  MNB 2016c. 
65  Kálmán 2016a, 123. o.
66  MNB 2016d.
67  CRD IV. 133. cikk (3) bekezdés.
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a bankokat, hogy tőkebevonást eszközöljenek, vagy a kockázattal súlyozott kitettség 
értéküket csökkentsék, ami által javul a pénzügyi intézmény veszteségviselő képes-
sége,68 így stabilabbá teszi a pénzügyi rendszert.69 

5.2. NAGY NYITOTT POZÍCIÓK KORLÁTOZÁSA

A  gazdasági válság rávilágított a bankok gyakorlatának azon hibájára, hogy az 
egyetlen ügyfél irányában fennálló kitettségüket nem összesítik és kezelik megfele-
lően. Ha egy bank kitettségeinek jelentős rész ugyanazon ügyféllel, vagy egymással 
kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szemben áll fenn, akkor az magában hor-
dozza azt a kockázatot, hogy az ügyfél csődje a bank szolvenciáját is fenyegetni fog-
ja.70 Ezt a problémát kezeli a nagy nyitott pozíciók korlátozása. A CRR71 értelmében 
nagy kockázatvállalásról akkor beszélünk, amikor az egy ügyféllel vagy az egymás-
sal kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szemben fennálló kitettség értéke eléri 
vagy meghaladja a bank szavatolótőkéjének 10%-át. Továbbá előírja, hogy a bank 
nyitott pozíciója az említett felekkel szemben nem haladhatja meg a szavatolótőke 
25%-át. A rendelet lehetővé teszi a tagállami hatóságok számára, hogy akár általá-
nosan, akár meghatározott kitettségi típusok körére az említetteknél alacsonyabb 
határértéket írjanak elő. A szabályozás azáltal éri el a makroprudenciális célt, hogy 
a határértékek eléréséhez a CRR jelentéstételi kötelezettséget kapcsol. Ezekből a je-
lentésekből származó információkat felhasználva elemezhetjük a különböző intéz-
mények összekapcsoltságát, ami különösen fontos a rendszerkockázatok felmérése 
szempontjából. Megfelelően használva az eszköz alkalmas a partnerkockázat és az 
összekapcsoltság csökkentésére, ezáltal enyhítve a koncentrációs kockázatot és az 
esetleges fertőzés gyors terjedésének veszélyét.72 

68  MNB 2016d. 
69  Kálmán 2016a, 128. o.
70  BCBS 2014, 4. o.
71  Lásd az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelin-

tézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/
EU rendelet módosításáról (továbbiakban: CRR).

72  Kálmán 2016a, 124. o.
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6. A PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRA ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK 
MEGERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

6.1. BETÉTBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK 

A betétbiztosítási rendszerek célja, hogy a bankok esetleges csődje esetére védőhá-
lót nyújtson a betéteseknek, ezáltal csökkentve azok esetleges veszteségeit. A betét-
biztosítási alapok ugyanis egy meghatározott összeghatárig megtérítik a bankban 
elhelyezett betét értékét az ügyfél számára. Ez a rendszer azáltal járul hozzá a pénz-
ügyi rendszer stabilitásához, hogy segítségével megelőzhető a bankpánik jelensége, 
hiszen az ügyfelek nem érzik szükségét (vagy legalábbis kevésbé) pénzük bankból 
történő azonnali kivételének.

6.2. FOKOZOTT KÖZZÉTÉTEL

A mikroprudenciális közzététel mellett a makroprudenciális hatóságoknak is lehe-
tőségük van adat közzétételi kötelezettség előírására. Az előírás célja, hogy a több 
információ birtokában a hatóságok számára könnyebb felmérni a pénzügyi rend-
szert fenyegető kockázatokat, majd ennek megfelelően alkalmazni a rendelkezésre 
álló eszközöket. A közzétett információk emellett növelik a piaci bizalmat is, mert 
az adatszolgáltatás által „egyértelművé válik, mely bankok küzdenek nehézségekkel, 
egy-egy pénzintézet csődje nem jár rendszerszintű következményekkel”.73

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A 2008-as gazdasági válság rámutatott arra, hogy a pénzügyi intézmények korábbi 
felügyeleti és szabályozási rendszere nem volt elégséges a pénzügyi stabilitás fenn-
tartására. Az olyan piaci kudarcok, mint például a túlzott hitelnövekedés, a likvi-
ditási kockázatok, a túlzott koncentráció stb. szemléletmód váltásra ösztönözték a 
jogalkotókat. Ennek következtében jött létre a makroprudenciális politika, amely-
nek középpontjában már nem az egyes intézmények, hanem az egész pénzügyi 
rendszer stabilitásának biztosítása, valamint a rendszerszintű kockázatok elhárítása 
és minimalizálása áll. Kialakult egy olyan keretrendszer – amint az bemutatásra ke-
rült –, amely egységesíteni törekszik az államok szabályozási és felügyeleti rendsze-
rét, hiszen globalizált világunkban a határokon átnyúló banki tevékenységeknek kö-

73  Lásd az ESRB/2013/1. számú ajánlása a makroprudenciális politika köztes célkitűzéseiről és 
eszközeiről.
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szönhetően harmonizált szabályozásra van szükség ahhoz, hogy ne alakulhassanak 
ki kockázatok a szabályozási különbségek kihasználása révén. 

Dolgozatomban áttekintettem a legfontosabb makroprudenciális eszközökkel 
kapcsolatos főbb tudnivalókat. A makroprudenciális politika végső keretének kiala-
kítása még folyamatban van. Az egyes államok makroprudenciális eszközök külön-
böző variációit alkalmazzák a pénzügyi stabilitás fenntartása, a rendszerkockázatok 
azonosítása és kezelése, és így a jövőbeli gazdasági válságok megelőzése érdekében. 
Hogy ezek az intézkedések valóban alkalmasak-e a makroprudenciális célok eléré-
sére, majd a gyakorlat fogja megmutatni.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 

Közigazgatási tanulmányok közérdek tartalmának,  
eredményének összefoglalása

A  közigazgatás, illetve a közigazgatás-tudomány elméleti alapjainak, fogalmának 
egyik legfontosabb elemét képező közérdek és közérdekű állami (közigazgatási) be-
avatkozás köréből a tanulmánykötetben alapvetően a gazdasági közigazgatás és a 
közszolgáltatások igazgatásának közérdektartalmára, valamint a közérdekkel ösz-
szefüggő és a közérdek érvényesülését megvalósító alapvető intézményeire fóku-
száltunk.

A kötetben szereplő tanulmányok elméleti szempontból rendszerezik és tárgyal-
ják a közérdek legalapvetőbb közigazgatási elveit, elemeit, továbbá meghatározzák a 
közérdek más tudományterületeken kimunkált és elfogadott tartalmának közigaz-
gatási jogi követelményeit, szempontjait.

Az általánosan megállapítható, hogy a közérdek alapvetően nem közigazga-
tás-tudományi, nem közigazgatási jogi fogalom, hanem más tudományterületek 
és a közigazgatás alkotmányos meghatározottsága közvetítik, követelik meg azt a 
közigazgatás működésében, melyhez természetesen a közigazgatás-tudomány és a 
közigazgatási jog is, sajátosságaihoz mérten hozzáteszi a legfontosabb fogalmi ele-
meket, követelményeket.

A kötetben szereplő tanulmányokban az általánostól az egyedi (a szakigazgatá-
sok, azon belül is gazdasági közigazgatás) felé haladva meghatározásra kerültek a 
közérdek fogalmának és tartalmának legfontosabb közigazgatási, közigazgatási jogi 
összetevői.

A  közérdekfogalom legfontosabb és legáltalánosabb közigazgatási „megjelenése”, 
jogállami követelménye és szempontja a jogérvényesülésben keresendő, miszerint 
a közigazgatás alapvető feladata a közérdek érvényesítése. A  jogérvényesülés kö-
zérdekkel és a közjog tárgykörébe vont méltányolható magánérdekkel kapcsolatos 
folyamata a közigazgatási (hatósági) tevékenység szempontjából, alapvetően két fő 
módon történhet: a) önkéntes jogkövetéssel megvalósuló jogérvényesülés – ex lege 
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szabályozási mód, b) jogalkalmazás útján megvalósuló – előzetes beavatkozáson 
alapuló jogérvényesülés.    

Az önkéntes jogkövetéssel megvalósuló jogérvényesülés: A tartalmában, szabá-
lyozási módszerében (ex lege) önkéntes jogkövetésen alapuló közigazgatási jogi 
normák azáltal töltik be közérdekű rendeltetésüket, hogy a jogalanyok közvetlenül 
értelmezhetik a jogi normákban foglaltakat, és az ott meghatározott magatartási 
szabályokat teljesítik, betartják. Azt, hogy a jogalanyok a közigazgatási jogi nor-
mákban foglaltaknak eleget tesznek-e, a közigazgatási szervek hatósági felügyelet 
keretében ellenőrzik, mégpedig a közigazgatási jog egyik legfontosabb, közérdeket 
„kiteljesítő” szabályrendszerében, a hatósági eljárásjog keretében.

A jogalkalmazás útján megvalósuló jogérvényesülés esetében a jogi normákban 
foglalt rendelkezések csak hatósági jogalkalmazás útján érvényesülhetnek. A  jog-
alkotó ebben az esetben nem bízza a jogalanyokra a jogszabályi rendelkezések ön-
kéntes követését, hanem a jogérvényesülés folyamatába előzetesen beépíti a köz-
igazgatási szervek hatósági jogalkalmazási tevékenységét. Ez esetben a közigazgatási 
anyagi jogi norma az erre kijelölt, felhatalmazott közigazgatási szerv egyedi jogal-
kalmazó tevékenysége nélkül a közérdeknek megfelelően és jogszerűen nem telje-
síthető, nem alkalmazható a jogalanyok által (pl.: működési engedélyezési eljárás és 
annak esetleges eredményeként a működési engedély). A társadalmi viszonyokban 
betöltött kiemelt jelentőségű funkciója és sajátosságai miatt, illetve a megfelelő dön-
téshozatal garanciái érdekében a hatósági jogalkalmazás egész folyamatát az aláb-
biakban is említésre kerülő részletes eljárási szabályok rendezik.

A közérdekfogalom másik alapvető megjelenése, eleme a közigazgatás működésében 
és szabályaiban: a hatósági eljárásjog általános, garanciális szabályozása. A hatósági 
eljárás fogalmának közérdekkel összefüggő legfontosabb fogalmi eleme és egyben fő 
célja a vonatkozó közigazgatási jogi normák jogilag szabályozott rendben történő, 
kiszámítható és a törvényesség elvének megfelelő érvényesítése, ezáltal a hatósági 
eljárásban szereplő ügyfelek jogainak védelme a közigazgatás közhatalmával szem-
ben. Az ügyféli jogállás oldaláról közelítve tehát a hatósági eljárás szabályozásának 
közérdekű garanciális célja, hogy a közigazgatástól elkülönült külső jogalanyoknak 
olyan jogokat biztosítson, amelyekkel hatékonyan tudják érvényesíteni érdekeiket, 
jogaikat a kikényszeríthető, végrehajtható hatósági döntés meghozatala előtt és azt 
követően (azaz kiegyensúlyozza, illetve garanciákat biztosít az ügyfelek számára a 
közigazgatási hatósági eljárásban). A  hatósági eljárás szabályainak jelentős része 
garanciális természetű, vagyis a döntéssel érintett jogalany számára az eljárás és a 
döntés méltányosságának, tisztességes voltának, pártatlanságának biztosítását szol-
gálják, miközben számos eljárási szabály közvetlen alkotmányos relevanciával, al-
kotmányjogi alappal is rendelkezik (pl. a jogorvoslat szabályai).

Persze az állam és a közérdekű állami beavatkozás szempontjából nézve a hatósági 
eljárásjog fontos eleme az is (és a globalizálódó társadalmi, gazdasági viszonyokban 
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ez különösen erősödik), hogy biztosítsa, illetve segítse a közigazgatási jogérvénye-
sítés hatékonyságát, a jogszabályokban foglalt közérdekű beavatkozás szakmailag 
megalapozott folytatását.

A közigazgatási hatósági eljárás közérdektartalmat és követelményeket hordozó 
másik lényeges elméleti alapját a (közhatalmi) hatósági aktusok kiadásának rendje 
alkotja, vagyis a hatósági eljárás eredményeként hozott hatósági döntés az eljárás 
legfontosabb intézménye, tulajdonképpen az eljárás érdemi lényege. A hatósági el-
járásban tehát mind az ügyfeleknek biztosított jogok, mind a közigazgatási jogi nor-
mák érvényesülése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a hatósági döntés jogin-
tézménye és szabályozása. A hatósági döntés ugyanis az absztrakt jogszabályoknak 
és azok közérdekű tartalmának a hatóságok hatósági eljárása általi érvényesítésének, 
individualizációjának egyedi esetekre, tényállásokra, társadalmi viszonyokra való 
alkalmazásának eszköze.

A harmadik fogalmi és tartalmi elem a közérdek tekintetében: a közigazgatási szer-
vezeti jog, a közigazgatási feladatok megszervezése, ezen belül különösen a decent-
ralizáció és ennek további tagolásaként az önkormányzatiság, a szervezeti és hatás-
köri „autonómiák” típusai.

A kötetben szereplő tanulmányok ezen belül nem az önkormányzatokkal, hanem 
a központi közigazgatási szervezeti függetlenség alapvető kérdéseivel foglalkoznak. 
Ezekben külön elemzésre kerülnek a szabályozó hatóság szervezettípusa, az alkot-
mányjogi, illetve a hatalmi ágak szintjét elérő szervezeti függetlenség alapkérdései 
és ez utóbbi nemzetközi vonatkozásai, illetve a visegrádi országok vonatkozó szabá-
lyozásának, közigazgatásának sajátos jellemzői.

Megállapítható, hogy a közigazgatási szervek közérdeket megtestesítő független-
ségének, autonómiájának körében a szabályozó hatóságok és hatalmi ágak szintjét 
elérő autonómiát „igénylő” hatóságok között éles határvonal húzható, vagyis e két 
közigazgatási szervezettípus tekintetében lényeges különbségek vannak az autonóm 
jogállást és annak tartalmát illetően. Itt a tanulmányokban részletesen elemzésre 
kerül a pénzügyi, a tevékenységgel kapcsolatos, a szervezeti jogállást érintő és a ha-
talmi ágak szintjét elérő függetlenség tartalma, miértje. Az is megállapítható, hogy 
az „angolszász” gyökerű szabályozó hatóságoknak egyáltalán nem fogalmi, jogál-
lási eleme a jogszabályok megalkotására vonatkozó jogkör. E hatóságok esetében 
ugyanis a piacszabályozás a lényegi fogalmi elem és e tevékenység képezi a leglénye-
gesebb közérdektartalmat e hatóságok működésében, szerepében. 

A szakigazgatások, szakjogok közül a tanulmányok a gazdasági igazgatás szintjén és 
keretében foglalkoznak a közérdekkel, ezen belül az állam gazdasági beavatkozásá-
nak közérdekű tartalmával és okaival. 

Az állam gazdasági beavatkozásának legfontosabb közérdekű alapja a piacgazda-
ság „kudarcaiból” ered, melyből következően a gazdasági verseny „tökéletlenségét” 
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és ennek következményeit ellensúlyozza az állami beavatkozás a „jólét” és a jóléti 
gazdaság megvalósítása (vagy legalábbis az ahhoz való közelítés) érdekében. A leg-
fontosabb, a gazdasági közigazgatás és az állami gazdasági beavatkozás alapját képe-
ző piacgazdasági kudarcok: a monopólium, a társadalmi egyenlőtlenségek, az exter-
náliák (azon belül is a negatív külső gazdasági hatások), a konjunktúraciklusok és 
a közszolgáltatások léte, biztosítása. E „kudarcok” képezik a gazdasági közigazgatás 
közérdek „gyökerét” és alapját, ezen gazdasági kérdésekből, viszonyokból nőttek, 
fejlődtek ki a legfontosabb szakigazgatási területek, mint a gazdasági versenyigazga-
tás, az adóigazgatás, a szociális igazgatás, a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi 
igazgatás, a fiskális és a monetáris politika és pénzügyi felügyeleti rendszer, vala-
mint a közszolgáltatások szabályozásának, igazgatásának nagy területei (villamos 
energia, atomenergia, gázenergia, vízszolgáltatás, posta, közlekedés, hírközlés, mé-
dia, honvédelem, egészségügy, oktatás stb. igazgatása).

E témakörön belül a tanulmánykötet közigazgatás-tudományi része döntően a 
pénzügyi igazgatással, a makroprudenciális eszközökkel, a közszolgáltatásokkal és 
ez utóbbin belül a hírközlés, valamint a média igazgatásával, szervezeti jogának köz-
érdekű követelményeivel, meghatározottságával foglalkozik.

A  közszolgáltatások közérdekű tartalmával kapcsolatban megállapítható, hogy a 
gazdasági közszolgáltatási rendszer (és tulajdonképpen minden közszolgáltatás) 
legáltalánosabb szintű alapkérdése, hogy az adott társadalmi, gazdasági viszonyok 
mentén egyáltalán mely szolgáltatások tartozzanak a közszektor keretébe. Vagyis a 
piaci közszolgáltatási rendszer alapvető eleme, hogy az adott gazdasági, társadalmi, 
közpolitikai fejlettségi szinten, mely szolgáltatások vonatkozásában szükségszerű a 
közösségi érdekű állami beavatkozás, valamint az állam által garantált, illetve az ál-
lami keretekben történő közellátási mechanizmus működtetése.  

A társadalom, a közösség által kötelezően felvállalandó közszolgáltatási szükség-
letek meghatározása az egyes országok összetett társadalompolitikai, gazdaságpoli-
tikai, közpolitikai, közpénzügyi és szabályozási rendszerén alapul. Emellett azonban 
a közszolgáltatás államilag biztosítandó minőségi színvonala, működtetési formá-
ja, finanszírozási rendszere, anyagi alapja, továbbá a közösség általi megkülönböz-
tetés-mentes, megfelelő minőségű és árszintű igénybevételi lehetősége is egységes 
kormányzati döntéshozatali mechanizmust igényel. A közszolgáltatások köre, fejlő-
dése tehát nyilvánvalóan koronként és országonként változatos képet mutat. 

Az egyértelmű közszolgáltatási, közösségi érdekű tartalmat az a szempont ala-
pozza meg, hogy az állam ugyan eltérő módszerekkel, de a piaci folyamatok meg-
határozott körét átalakítva közvetlenül beavatkozik a szolgáltatásnyújtás rendjébe. 
A közszolgáltatások esetében ez az állami közvetlen befolyás alapvetően két fő cso-
portra osztható, két fő állami eszközrendszerre tagolható (amely egyben e szolgál-
tatások fejlődési irányát is kijelöli): a) Az állam közvetlenül maga nyújtja a szol-
gáltatást, vagyis az állam működteti az ellátást. b) Az állam a piaci folyamatokra, 
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magánszervezetekre bízza a szolgáltatásnyújtást, de szigorú, a piac szinte minden 
részét átható, erőteljes közjogi alapú gazdasági korlátok mentén szabályozza a szol-
gáltatás egész mechanizmusát. 

Tanulmánykötetünkben e közszolgáltatás tartalmú szabályozás szervezeti jogi 
keretét mutatjuk be a média és részben hírközlés példáján keresztül.

A  makroprudenciális pénzügyi igazgatással kapcsolatban kiemelendő, hogy a 
gazdaság működésébe történő állami, közigazgatási, azon belül közhatalmi típu-
sú beavatkozás alapja itt is szükségszerűen valamilyen közösségi érdek, közérdek, 
amely az egyénnel, illetve annak szabadságaival, jogaival szembeni korlátozó állami 
fellépés indokául szolgálhat. A pénzügyi stabilitás a közérdek egy megjelenési for-
májaként azonosítható a jogalkotásban, amelyből következően a jogalkotóval szem-
beni elvárásként fogalmazódik meg e fogalom tartalmi meghatározásának igénye, 
figyelembe véve, hogy jelentős közhatalmi típusú – ex ante és ex post – közigazga-
tási beavatkozás alapjául szolgál. A kötetben szereplő tanulmány célja mindezekre 
figyelemmel, hogy megvizsgálja a pénzügyi stabilitás fogalmának elméleti és jogi 
megjelenését, melynek keretében a tanulmány részletes elemzés alá vonja a pénz-
ügyi stabilitás fogalmát, valamint a pénzügyi stabilitás közösségi érdekű tartalmát és 
megjelenését a jogalkotásban és a jogalkalmazásban. Annak ellenére, hogy a pénz-
ügyi stabilitás fogalma erőteljesen megjelenik az elméleti irodalomban, sőt a jog-
alkotásban és a jogalkalmazásban is, határai jelenleg még nehezen azonosíthatóak. 

Lapsánszky András
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