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Előszó

Jelen kötet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája
által 2016 decemberében szervezett, A jogtudomány sajátossága c. konferencia
doktorandusz-szekcióiban elhangzott magyar nyelvű előadások írásos változatait
adja közre. Az idegen nyelvű tanulmányokat a Doktori Iskola folyóiratában, a Studia Juridica et Politica Jaurinensis című periodákban jelentetjük meg.
Örömmel kijelenthetjük, hogy a győri dokturandusz konferencia bevonult a köztudatba, és országosan is ismert és várt esemény az állam-és jogtudományi doktori
képzésben résztvevő hallgatók között. Ezek a nagyszabású tudományos-közéleti
események fontosak a fiatal kutatók életében, hiszen megismerhetik pályatársaikat, szakmai és baráti kapcsolatokat alakíthatnak ki, és nem utolsó sorban saját
tudományos eredményeikről is beszámolhatnak. Ezen tudományos eredményeket
pillanatképszerűen mutatja be jelen kötet, amely révén nem csak a konferencia
résztvevői, de a tisztelt Olvasó is bepillantást nyerhet az egyes doktori iskolák és
doktoranduszaik kutatásaiba.
Ehhez kívánunk a Doktori Iskola nevében minden kedves Olvasónak kellemes időtöltést és szellemi gyarapodást.
Dr. Keserű Barna Arnold PhD
egyetemi adjunktus, a DI titkára
szerkesztő

7

Doktori Műhelytanulmányok 2017

8

Egyetem a délvidék kapujában:
Szeged város törekvései az egyetemért és a jogakadémiáért
Ámán Ildikó
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Európai Jogtörténeti Tanszék
e-mail: aman.ildiko@gmail.com

Absztrakt
Egy egyetemalapítás mindig rendkívüli esemény a város és az ország életében. Hazánkban
1872-ben hozták létre a második tudományegyetemet Kolozsvárott, majd a következőkre
negyven évet kellett várni. Ezen átmeneti időszak nem telt kísérletek nélkül, nagyszabású
törekvések mutatkoztak meg a városok részéről, hogy hozzájuk kerüljön az egyetem. A küzdelem több síkon folyt, ingadozó intenzitással. Az általam kutatott téma a primer forrásnak
számító országgyűlési naplókra, levéltári anyagokra és az országos napilapokra támaszkodik. A leggyakrabban elhangzott érv Szeged egyetemi várossá válása kapcsán, hogy a
város a Délvidék kapuja, amely révén kulturális expanziót tud megvalósítani a környező
idegen ajkú lakosság irányába. Rögtön a Kolozsvári Tudományegyetem felállítása után
felmerült a harmadik egyetem kérdése. Erre két helyen alakult ki mozgalom: Pozsonyban
Berzeviczy Albert támogatásával; valamint Szegeden, amely 1790-től harcolt egy saját felsőoktatási intézményért. Szeged városa a jogakadémia felállítása ügyében hétszer, az egyetem tárgyában nyolcszor intézett kérvényt a kormányhoz.
Kulcsszavak: Délvidék kapuja, egyetem, felirat, pártolónyilatkozat, Szeged

1. TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK
Nem sokkal a Kolozsvári Tudományegyetem felállítása után napirendre került a
következő, harmadik universitas kérdése. Jelentős mozgalom alakult ennek megszerzésére Pozsonyban, ráadásul mellette foglalt állást Berzeviczy Albert,1 a másik

Berzeviczy Albert (Budapest II. kerület): Jogi tanulmányait Kassán és Budapesten végezte. Az eperjesi jogakadémián jogtörténetet és enciklopédiát, nemzetgazdaságtant és politikát oktatott. A hágai nemzetközi választott bíróságban Apponyi Albert gróffal Magyarország képviselője volt. 1903-ban vallás- és közoktatásügyi miniszter volt; a Magyar Tudományos Akadémia 1905 novemberében az elnökévé választotta. VÉGVÁRY FERENC –
ZIMMER FERENC (szerk.): Sturm-féle országgyűlési almanach 1910–1915, 1910, Budapest,
239–240.
1
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kandidáló Szeged volt, amely már 1790-től küzdött saját felsőoktatási intézményért.2 Legalább egy jogakadémiát szeretett volna létrehozni, azonban nem járt sikerrel. A jogakadémia felállítása ügyében hétszer: az 1802., 1827., 1868., 1899.,
1900., 1906., 1910. években intéztek feliratot az uralkodóhoz; az egyetem tárgyában nyolcszor: az 1876., 1879., 1882., 1893., 1901., 1905., 1906., 1911. években.
Az utóbbi volt a legfájóbb a városnak, hiszen a legtöbb anyagi áldozatot ő hozta a
kandidálók közül, végül mégis elutasításra került. A jogakadémiákért és egyetemért való küzdelem felváltva zajlott, ennek oka abban keresendő, hogy a Kolozsvári
Tudományegyetem 1872-ben való felállításától indult meg igazán az országos és
a helyi mozgalom.3

2. KORAI PRÓBÁLKOZÁSOK
Szeged szabad királyi város tanácsa már 1827-ben feliratot intézett I. Ferenc királyhoz,4 amelyben annak tagjai érvekkel alátámasztva előadták főiskolai igényüket, ezek közül a legfontosabb, hogy az ország déli részén hiányoztak a felsőfokú
oktatási intézmények.5 Ehhez pártolónyilatkozatként mellékelték Bács, Csanád,
Csongrád, Torontál vármegyék 1802. évi nyilatkozatait.6 Az 1827-es kérvény azért
merült fel, mert a pozsonyi jogakadémiát a Helytartótanács szerette volna áthelyezni, hiszen Győr és Pozsony közelsége révén a két intézmény akadályozta egy-

TÓTH EDE: Harc az egyetemért, in GAÁL ENDRE (szerk.): Szeged története 3. 2. rész,
1849–1919, 1991, Szeged, 971.
3
Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (1872–1944) létesítésének 125. évfordulója alkalmából, 1997, Budapest, 82–83.
4
1827. január 30-án a tanács felterjesztést intézett az uralkodóhoz, 14 pontban sorolták fel
az indokaikat, ezt végül 1827. április 3-án fogadták el a rendek. GÁL FERENC: Főiskolai
törekvések Szegeden 1790–1922, 1929. Szeged, 21–23.
5
1827. április 9-én tartották az országos ülést, ahol a karok és rendek méltányolták a város
törekvéseit, ezért 1827. október 24-én a kamara felhívta a tanácsot a költségvetési tervezet
elkészítésére. Az akadémiai képzések a háromosztályú jogi tanfolyammal jöttek volna
létre. REIZNER JÁNOS: Szeged története, harmadik kötet, 1900, Szeged Szabad királyi város
Közössége, Szeged, 318.
6
A Ratio Educationis értelmében Mária Terézia uralkodása alatt négy akadémia működött
a következő székhelyeken: Győr, Kassa, Nagyvárad, Zágráb. Majd az ötödik, pozsonyi
felállítása idején felmerül a szegedi áthelyezés tekintettel arra, hogy Szeged önköltségen is
hajlandó lenne egy ilyen intézmény létrehozására, ez azonban eredménytelen maradt. REIZNER: i. m. 317.; GÁL: i. m. 18.; MNL CSML Szeged város polgármesteri hivatalának iratai
(SZVPH) 1941: 3779, IV. B. 1407.c. 1618/1802, 2025/1802.
2
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más fejlődését, amelynek következtében szerencsésebb lett volna azt délre, Szegedre helyezni.7 Ez azért volt fontos, mert a Tiszántúli területek két akadémiával
rendelkeztek, addig a Tiszán inneniek eggyel sem, illetve a fiatalságnak sok anyagi
megterheléssel járt az utazás.
A felirat, amelyet József főherceg nádornak is megküldtek, tartalmazta,
hogy a város kész áldozatokat hozni az anyagi feltételek biztosítására, végül megállapodás nem jött létre. Ennek oka a fedezet hiányán kívül, hogy a jogakadémiák
számát túl magasnak találta a felsőbb vezetés.8 A város a korábbi levélre magyarázatot kért, amely 1827. október 24-én érkezett meg az Udvari Kancelláriától a
34081. számú leirattal: az intézet fenntartására 13 ezer forintot kérnek, elkülönítve.
Erre 1832-ben adtak válasz: legfontosabbnak a városfejlődést tartották, ezért az
intézmény fedezetére vagy a tiszai hidat vagy Tápé, esetleg Kistelek költségvetését
ajánlották fel.9

3. AZ ÚJJÁÉPÍTÉS IDŐSZAKÁBAN
A nagy szegedi árvíz 1879. március 5-én történt, amelynek következtében a város
jelentős részét elmosta a Tisza. A helyreállítási munkálatok során napirendre került
az egyetem kérdése is.10 1879 decemberében A Hon kormánypárti napilap megállapította, hogy Szeged felé hajlik a mérleg Pozsonnyal szemben. A Pesti Napló11
ugyanekkor közölte, hogy Szegeden a jogi és bölcsészeti fakultás felállítása nemzeti ügy.12
1879-ben jelent meg az Emlékirat a Szegeden felállítandó egyetem tárgyában, amely részletesen kibontja Szeged város korábbi törekvéseit: „Az Alföldnek
és ezzel együtt Szegednek szüksége van egy egyetemre vagy főiskolára, hiszen ha
fel is állítanak egyetemeket az ország más felén, az Alföldnek akkor is szüksége
lesz egyre.” Szeged körül tekintélyes magyar anyanyelvű városiasodás indult meg:
Emlékirat a Szegeden felállítandó egyetem tárgyában, 1897, Szeged, 37–55, in MNL
CSML SZVPH 1941, 503/1879.
8
DEVICH ANDOR: Törekvések Szegeden egyetem létesítésére 1918 előtt, 1894, Szeged, 13.
9
GÁL: i. m. 24.; MNL CSML SZVPH 1941, 1196/1827, 1255/1827, 1698/1827,
1817/1827.
10
A tanácsi bizottság 1879. október 27-én foglalkozott a kérdéssel. MNL CSML SZVPH
1941 503/1879.
11
A Religio kiemelte, hogy a Pesti Napló nem engedte az egyetemek kérdéskörének ez
elhalványulását, hanem időről időre elővette azt és állást foglal mellette. Egyik javaslata
Debrecen, a másik Szeged volt, utóbbi helyre egy katolikus irányítású intézményt tervezett.
RELIGIO, XXXII. évf., 1880. június 30., 52. szám, 413–424.; Uo., LVIII. évf., 1899. december 16., 48. szám, 384.
12
GÁL: i. m. 38.
7
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Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Orosháza, Szabadka, Zenta, Óbecse. Ezzel
párhuzamosan számottevő idegen ajkú csoport is volt a környéken: Újvidék, Temesvár, Nagy-Becskerek, Lúgos városokban; ezek alapján látható, hogy Szeged
egy jelentős, 100 km sugarú magyar és idegen nyelvű terület központjában feküdt.13 1880. november 18-án Szeged küldöttséggel járult az uralkodó elé, s a memorandumot is átadta, aminek eredményeképp a király engedélyével megkezdték
az egyetem létrehozásának előmunkálatait. A város előljárósága november 21-én
látogatta meg Tisza Lajos szegedi kormánybiztost,14 aki ígéretet tett arra, hogy
Szeged kérelméért minden tőle telhetőt megtesz.15
A küzdelemben az vált meghatározóvá, hogy melyik város milyen mértékben hajlandó komoly összegeket áldozni a felsőoktatási intézmény megalapítására.
Emellett a lokális és felekezeti szempontok váltak dominánssá, holott a kezdeti
indokok Budapest centralizációjának csökkentése, új vidéki tudományos központok megteremtése volt.16 A vallás- és közoktatási minisztert nem az anyagi hozzájárulások motiválták egy–egy város kiválasztásában, de fontosnak találta, hogy
egy stabil infrastruktúrával és fejlettséggel bíró település kapja majd meg az új
tudományegyetemet.17
Trefort Ágost kultuszminiszter 1880 tavaszán Felségfolyamodványt intézett
az uralkodóhoz, amelyben három kérdést tett fel: az első a harmadik egyetem szükségességéről szólt; a második a legalkalmasabb helyet tárgyalta; legvégül az ország pénzügyi állapotára tért ki. Mindezekre választ is adott: az első esetében adatokkal demonstrálta, hogy vannak kollégiumok, ahol akár 400 hallgató is megfordult évente, így oda szükséges az egyetem. A második kérdésnél végső konklúzióként Pozsony mellett foglalt állást. Szeged mozgalmára is kitért, méltatta küzdelmét, ellenben megítélése szerint kizárólag akkor lehetne Szegedre egyetemet
hozni, ha a középiskolai képzés is a legmagasabb szinten állna. A harmadik kérdés
esetében a megoldást először a jogi, majd a bölcsészeti és az orvosi képzések létrehozása jelenthetné. Ezen terve a klasszikus oktatási struktúrának ellentmondott,
hiszen abban az időben a bölcsészetire épült rá a jogi, teológiai és orvosi képzés.18

13

EMLÉKIRAT: i. m. 3–29.
ANTAL TAMÁS: A szegedi királyi biztosság közjogi háttere. Adalék Szeged dualizmuskori közigazgatás-történetéhez (1879–1883), in URBS Magyar várostörténeti évkönyv IX.,
2014, Budapest, 255.
15
GÁL: i. m. 45.
16
MIHÁLKOVICS GÉZA: Mikor és hol állíttasssék fel a harmadik egyetem?, 1895, Budapest,
4-5.
17
LADÁNYI ANDOR: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében,
1965, Budapest, 33–35.
18
GÁL: i. m. 39.
14
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Ekkor Pozsony és Szeged között levélváltás is zajlott a fenti okokból,19 majd
Szeged városa kérvényt intézett20 a kultuszminiszterhez. Ezt ismét több törvényhatóság támogatónyilatkozattal látta el Szeged felkérésére:21 1880. február 26-án
Kecskemét szabad királyi város főjegyzője,22 március 15-én Pécs szabad királyi
város, március 27-én Torda vármegye alispánja,23 május 19-én Torontál megye
főjegyzője,24 és végül június 2-án Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja25 a
harmadik egyetem tárgyában.26
1881. október 23-án Trefort Ágost személyesen is megtekintette a várost.27
Végül annak kedvezőtlen pénzügyi helyzete miatt csúszott a végső megállapodás,
miközben a miniszter több esetben tájékoztatta a várost a feltételeiről. A látogatás
után a szakértők alapos jelentést terjesztettek a miniszter elé, amelyet 1882. február
5-én küldtek meg a városnak és válaszadásra szólították fel azt. Than Károly és
Eötvös Lóránd a jogi, bölcsészeti és természettudományi karokra vonatkozóan
mondtak véleményt, amely szerint a felajánlott reáliskola épületét nem tartották
elégségesnek. A klinikákra vonatkozóan Korányi Frigyes és Fodor József fogalmaztak meg kritikai megjegyzéseket. Az adott állapotokat nem tartották megfelelőnek, ezért új épületek felállítását szorgalmazták. Azonban beismerték, hogy Sze-

Uo. 42–43.; BANA JÓZSEF – BARNA ATTILA: Kísérlet a pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Győrbe telepítésére, in DOMINKOVITS PÉTER – HORVÁTH JÓZSEF (szerk.):
Győri tanulmányok, 2015, Győr, 22–27.
20
3212. számú kérvény, MNL CSML Szeged város közgyűlési jegyzőkönyvei (SZVKJ)
1880. 70/1880.
21
Győr sz. k. város „tekintettel az ország jelen pénzügyi állapotára ez idő szerint nem
pártolja” Szeged kérését. MNL CSML SZVPH 1941 2380/1880.
22
MNL CSML SZVPH 1941 6429/1880.
23
MNL CSML SZVPH 1941 4645/1880.
24
MNL CSML SZVKJ 1880. 256/1880.
25
MNL CSML SZVKJ 1880, 384/1880.
26
MNL CSML SZVKJ 1880. 136–138/1880.
27
Trefort Ágost október 23-án járt Szegeden, délelőtt a Hungária szállodában a tisztelgő
küldöttségeket fogadta Tisza Lajos kir. biztos és a szaktudósok jelenlétében. Trefort kifejtette, hogy a szegedi küldöttségnek ígéretet tett és azt jött beváltani, továbbá, hogy személyesen is informálódjon, mennyiben állnak fenn Szegeden az egyetem létesítésének feltételei. Mindehhez elkísérték Szász Károly miniszteri tanácsos, Markusovszky Lajos osztálytanácsos, Korányi Frigyes, Than Károly, Eötvös Lóránt egyetemi tanárok és Hauszmann Alajos műegyetemi tanár. Hangsúlyozta, hogy a tudományok felvirágozása érdekében szükség van a harmadik egyetemre, mindez egy vagy két év múlva lesz felállítható.
EGER HETILAP, XX. évf., 1881. október 27., 43. szám, 467.
19
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ged alkalmas a harmadik egyetem elhelyezésére, csupán jelentős anyagi áldozatokat kellene hozni a városnak.28 A felhívásnak megfelelően Szeged válaszolt,
amelyben a törvényhatóság kifejtette, hogy a Ratio Educationis a felsőoktatási intézmények számát négyben határozta meg, amelyeket feltehetőleg egyetemmé
szándékoztak fejleszteni, azonban mindez addig a napig nem valósult meg. Az elmúlt száz évben a Délvidék jelentősen felfejlődött Szeged hathatós közreműködésének köszönhetően. Az egyetemalapítás célja elsődlegesen az államé, miközben
Szeged jelentős támogatásokkal látná el azt. A választ 1882. szeptember 30-án
vitte fel a polgármester, aki kiemelte, hogy elsődlegesen Dél-Magyarország érdekeit tartották fontosnak, továbbá, tudják, hogy a székhelyet az országgyűlés fogja
eldönteni, azonban az új egyetem kérdése sürgős, hiszen 836 magyar hallgató élt
ekkor Bécsben.29
Végül nem volt sikeres ezen törekvése sem Szegednek, hiszen a tárgyalások
megszakadtak azzal, hogy a város legutolsó nyilatkozatára nem érkezett érdemi
válasz. Azonban a köztudatba sikerült átemelni a város egyetemhez való elvi jogosultságát.30 Ezzel Szeged a harmadik egyetem kérdését eldöntöttnek látta a saját
javára.31 Mindezek által az Emlékirat, a kormánynál történt látogatások következtében Szeged kérelmét a sajtó, a közfelfogás és a tudományos körök is elkezdték
támogatni.32
Ezt több Békés és Csongrád vármegyei újságcikk is megerősíttette, hiszen
1885-ben a Békésmegyei Közlöny egy bécsi forrásra hivatkozott, hogy „már a miniszternél van a harmadik egyetemről szóló törvénytervezet és abban Szegedet jelölik meg székhelynek.”33 1888-ban elhunyt Trefort Ágost és utóda Csáky Albin
lett, akit feliratban üdvözölt Szeged, amelyben felhívták az új miniszter figyelmét
is az eldöntetlen egyetem kérdésére. Azonban az új miniszter mindaddig nem látta
A harmadik egyetem felállításánál a hazai tudományos életünk fejlesztésén kívül a legközvetlenebb indok a budapesti egyetem túlterheltségének megszüntetése volt. A reáliskolában elhelyezhető lett volna a jogi kar egésze, a bölcsészeti kar nem demonstratív tanszakai, a karok üléstermei, a dékáni irodák, a rektori hivatal és a quaestura. MNL CSML
SZVPH 1941 35519/1880.
29
GÁL: i. m. 47–53.
30
Uo. 54.
31
EMLÉKIRAT: i. m. 37–42.; Szeged az Egyetemért, 1907, Engel Lajos Nyomdája, Szeged,
3–25.; Elsősorban Pozsonyt támogatja Trefort Ágost és Szeged esetében nem látott realitást sem az állami, sem a katolikus intézmény létrehozására. EGER HETILAP, XXI. évf.,
1882. október 26., 43. szám, 1.; 1883. májusában az egyetem ügye ismét napirendre került,
amely során.kérdésként merült fel, hogy Szeged legyen-e az új egyetem székhelye, mint
azt a közvélemény óhajtja, és mint azt Szeged fontos földrajzi helyzete megkívánja,.vagy
Pozsony, mint azt a miniszter akarná. NEMERE, XIII. évf., 1883. május 13., 39. szám, 1.
32
DEVICH: i. m. 20.
33
BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY, XII. évf., 1885. november 15., 92. szám, 3.
28
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elérkezettnek a harmadik egyetem felállítását, amíg a Kolozsvári Tudományegyetem felszerelése zajlott.34

4. HERMANN OTTÓ EGYSZEMÉLYES CSATÁJA
Eközben az országgyűlés kiemelten nem foglalkozott a harmadik egyetem kérdésével, főleg a megyei pártolónyilatkozatok felolvasására került sor, amelyekben
kérték a harmadik egyetem Szegeden történő felállítását. A képviselőház, ha nem
is tárgyalta Szeged kérvényét, de Herman Ottó35 gyakran felszólalt a témában, leginkább a költségvetési viták során. 1880. március 12-én kifejtette, hogy teljességgel méltatlanul bánnak az Alfölddel és annak igényeivel, miközben a román és a
szláv népesség kérései rövid idő alatt megvalósulnak. Továbbá igazságtalanul bánnak Szegeddel, miközben az egyik legmagyarabb város volt és már évek óta figyelmen kívül hagyták a kérését.36
Az elismert természettudós által folyamatosan napirenden volt a szegedi
egyetem kérdése a következő pár évben. 1882. március 9-én a szegedi kormánybiztos intézményével kapcsolatos újabb törvénytervezet okán szólalt fel, és fontosnak tartotta kiemelni, hogy a modern várossá válás feltétele egy egyetem megléte; illetve, ha csakugyan komolyan akarják, hogy Szeged életképes város legyen,
akkor szükséges, hogy megyeszékhellyé is tegyék.37 1884. február 12-én ismét előhozakodott a város egyetem iránti kérésével és nehezményezte, hogy a téma a következő évi választások okán elhalasztásra került.38
1887. február 17-én komoly vitába keveredett Trefort Ágosttal a harmadik
egyetem miatt az 1887. évi költségvetési vita során. A tudós nehezményezte a miniszter folyamatos ígérgetését, erre Trefort úgy válaszolt: „Pozsonyt vagy Szegedet
34

DEVICH: i. m. 23.
Herman Ottó 1836. június 27-én született Borsodban. Középiskolai tanulmányai befejeztével Bécsben a műegyetemen szerzett diplomát. A bécsi udvari múzeum természettudományi osztályában hivatalnok lett. 1879 és 1883 között Szeged (II. kerület, Alsóváros),
1893 és 1896 között Miskolc, majd Törökszentmiklós országgyűlési képviselője volt. DEVICH: i. m. 16.; HALÁSZ SÁNDOR (szerk.): Országgyűlési Almanach 1886, 1886, Athenaeum Részvénytársaság kiadványa, Budapest, 70..
36
Képviselőházi Napló XI. kötet, 223. ülés, 1880. március 12., 66–68.; DEVICH: i. m. 16–
17.
37
75. ülés, 1882. március 9., 1881. évi szeptember hó 24-ére hirdetett Országgyűlés képviselőházának Naplója, IV. kötet, 1882, Pesti könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest,
126.
38
309. ülés, 1884. február 12., Képviselőházi Napló, XV. kötet, 1882, 64.; 120. ülés, 1885.
május 9., Az 1884. évi szeptember hó 17-ére hirdetett Országgyűlés képviselőházának Naplója, VI. kötet, 1885, Pesti könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, 264.
35
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tartja megfelelőnek egy ilyen jellegű intézmény felállítására, azonban számára a
legfőbb, hogy olyan helyen legyen [az] intézmény, ahol kellően látogatják is.”39
1890. január 24-én Hermann újra felszólalt a költségvetési vitában, kiemelte, hogy
tisztelettel viseltet Budapest értékei iránt: „Nagyra tartja Pozsonyt és Kassát is, de
ott specifikus magyar kultúra sohasem fog kifejlődni: továbbá Magyarország legfontosabb ember számát, az Alföld legmagyarabb népét, ott hagyják a parasztságban, parasztvárosaiban.” Illetve hozzátette, ha a képviselők azt gondolják, azért
küzd az alföldi egyetemért, mert Szegedet támogatja minden körülmények között,
akkor megjegyezné, hogy tiszta szívvel pártolja, hogy helyezzék az egyetemet akár
Makóra, Hódmezővásárhelyre vagy bármely más településre.40

5. A MILLENNIUM IDŐSZAKÁBAN
1893. október 3-án a Budapesti Hírlap Szeged mellett foglalt állást, azt tartotta a
legalkalmasabbnak az egyetemlétesítésre mind a város közössége és fekvése, a lakosság megosztottsága és kultúrintézményei szempontjából. A település az árvíz
után az ország második városává fejlődött és komoly közművelődési központjává
vált a vidéknek, mindezt a Délvidékről beáramló tanulni vágyó ifjúság száma is
reprezentálta.41 1893. január 21-én Csáky Albin kultuszminiszterhez ismét egy feliratot intéztek a szegediek a harmadik tudományegyetem felállítása érdekében. A
városi képviselők legfőbb célja volt, hogy már a millenniumkor letegyék az új
egyetem alapkövét.42 1893. október 10-én a város 12 tagú küldöttsége nem csak az
összes budapesti sajtóirodát járta be, hanem valamennyi pártklubot is. Azon felül
Bánffy Dezsőt, a képviselőház elnökét, Way Miklóst, a főrendiház elnökét, Wekerle Sándor miniszterelnököt, Csáky Albin kultuszminiszter és Berzeviczy Albert
államtitkárt is meglátogatták. A küldöttséghez csatlakozott Tisza Lajos43 mint Szeged város országgyűlési képviselője. A felkeresett személyek mindegyike egyöntetűen támogatta Szeged kérvényét, kivéve Szilágyi Dezső igazságügy–miniszter,

324. ülés, 1887. február 17., Képviselőházi Napló, XV. kötet, 1885, 239–343.
317. ülés, 1890. január 24.,.Az 1887. szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója, XV. kötet, 1890, Pesti könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest,
267–271.
41
BUDAPESTI HÍRLAP, XIII. évf., 1893. október 3., 273. szám, 4.
42
MNL CSML SZKVJ 1893. 294–29/1893.; MNL CSML SZVPH 1941 25853/1893.
43
Elmondása alapján az egyetem ügyét a Millenniumra tekintettel nem lehet megoldani,
azonban ha alkalmasabb lesz az időpont, akkor az első sorban fog küzdeni ezért a célért.
GÁL: i. m. 64.
39
40
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mivel ő Pozsony országgyűlési képviselője volt.44 A város memorandumát az uralkodóhoz a fenti küldöttség vitte, aki október 23-án fogadta őket,45 majd jó szándékáról és kellő figyelméről tett ígéretet a szegedi egyetem kérdésében.46
Közben a képviselőház 1893 novemberében tárgyalta a következő évi költségvetést, ahol szintén szóba került az egyetem kérdése: Sághy Gyula,47 Hermann
Ottó48 és Berzeviczy Albert szólalt fel e témában. Berzeviczy elmondta, hogy a
miniszternél már a kezdetektől fogva el volt döntve az egyetem helye. Felsorolta
az egyetemre kandidáló városokat; Pozsonyt első helyen említette, majd Szegedet,
azonban utóbbi esetében „megállapítja, hogy nincs intelligenciája,49 holott már
ítélőtábla is működött ott.50
1895-ben megismétlődött a korábbi vita. Hermann kifejtette, hogy a harmadik egyetemért folyó küzdelem legélesebben a két város közt folyt, Berzeviczy
Albert Pozsonyt tartotta a legalkalmasabb helynek, azzal, hogy Szegednek inkább
a második műegyetemet juttatná. Ellenfele ezzel nem értett egyet, hiszen az Alföld
a legalkalmasabb a tudományos művelődés folytatására, ugyanakkor a mezőgazdasági jellegéből adódóan nem alkalmas ipari célokra, ezért egy műegyetem létesítése nem volna szerencsés. A műszaki egyetemet oda kellene helyezni, ahol megvannak hozzá a technikai és gyári feltételek, amelyre a legmegfelelőbb a Felvidék,
azon belül is Selmecbánya.51
A vita 1896 februárjában folytatódott, amikor is Hortoványi József Pozsony
mellett érvelt és adatokkal támasztotta alá álláspontját. Elismerte, hogy tisztában
A sajtó teljes támogatását ígért Szegednek ezen cél megvalósítására. BUDAPESTI NAPLÓ,
XIII. évf., 1893. október 10., 280. szám, 7.; ua. XIII. évf., 1893. október 11., 281. szám,
5.; ua. XIII. évf., 1893. október 12., 282. szám, 6.; GÁL: i. m. 62–64.
45
BUDAPESTI NAPLÓ, XIII. évf., 1893. október 18., 288. szám, 8.
46
BUDAPESTI HÍRLAP, XIII. évf., 1893. október 24., 294. szám, 4.; FŐVÁROSI LAPOK, XVII.
évf., 1880. november 30., 266. szám, 1319., 2294.; MNL 1941 29756/1893.
47
„A helyzetre való tekintettel, Szeged egyetemért való igénye ha nem is sikeres, de egy
műegyetemet nyugodt szívvel igényelhet. Hiszen a műegyetem az egyetemmel egyenrangú
kulturális intézet és Szeged városára és vidékére sokkal messze hatóbb, mint ott egy harmadik egyetem felállítása, annál inkább, mert hiszen már a debreceni egyetem terve is
kiemelkedett embriójából, tehát Szegednek távol kilátása van ezzel az egyetemre.” 253.
országos ülés, 1893. november 21., Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés
képviselőházának naplója, XIV. kötet, Pesti könyvnyomda részvénytársaság, Budapest,
1893, 278.
48
1895. február 1-jén ismét szorgalmazta a harmadik egyetem létesítését Szegeden, arra
hivatkozással, hogy a versengő városok közül egyedül Szeged az igazi magyar város. REIZNER: 1901, 973.
49
Éppen ezért tartja szükségesnek egy egyetem odahelyezését. GÁL: i. m. 65–66.
50
ANTAL TAMÁS: A Szegedi Ítélőtábla története 1890–1914 között..Fejezetek a Szegedi
Ítélőtábla történetéből I., 2014, Budapest–Szeged, 21–42.
51
451. ülés, 1895. február 1., Képviselőházi Napló, XXII. kötet, 1895, 238–243.
44
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van Szeged igényeivel, de a pozsonyi egyetem kerülne a legkevesebb anyagi befektetésbe. Sima Ferenc viszont Szeged mellett foglalt állást és a szélsőbaloldal
támogatta ezen nyilatkozatát. Megállapítása szerint Szeged mellett nem csak a
nemzetiségi szempontok álltak, hanem a délvidéki központnak számító város a
kultúrát is képviseli a környéken.52 Majd Városy Gyula kért szót és számon kérte
a kultuszminisztert, Wlassics Gyulát a harmadik és negyedik egyetem miatt. Elengedhetetlennek tartotta, hogy Szeged kapja azt; tudta jól, Debrecen pozíciója megkérdőjelezhetetlen volt mint harmadik egyetemé, éppen ezért a negyediknek Szegedet kérte, még pedig katolikusnak, ha Debrecen református irányítású lesz.53

6. A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ 1912. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNYCIKKÜNKIG
1900-ben újabb feliratot küldött Szeged az uralkodónak, ekkor a jogakadémia minél hamarabbi felállítását kérvényezték.54 Közismert, hogy a Kolozsvári Tudományegyetem építési munkálatai ekkorra már befejeződtek, azonban Budapest túlzsúfoltsága megmaradt, Kolozsvárra ugyanis a Királyhágón túliak mentek tanulni.
Ennek következtében a külföldön hallgató fiatalok száma továbbra is jelentős maradt, mindeközben a jogakadémiák megszüntetését tervezte a kultuszminiszter.55
1901. február 9-én a szegedi küldöttség megjelent a miniszter előtt, Wlassics Gyula
válaszul kifejtette, hogy a város kérése nem aktuális, hiszen a műegyetem és a
kolozsvári klinikák építése most zajlik, amelyek jelentős anyagi terheket okoznak
az államnak.56
1907-ben Kassa,57 Debrecen és Szeged között zajlott a vita az új egyetem
székhelyéért, amikor is az év tavaszán Szeged városa a korábbi támogatókat ismételten megkereste,58 köztük Békés vármegyét. Mint köztudomású, 1827-ben Sze-

590. ülés, 1900. október 8., Képviselőházi Napló, XXX. kötet, 1896, 5–10.
244. ülés, 1898. február 18., Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés
képviselőházának naplója, XIII. kötet, 1898, Pest Könyvnyomda és Részvénytársaság, Budapest, 86–87.
54
PROTESTÁNS, XLIII. évf., 1900. február 25., 8. szám, 126.; MNL CSML SZVPH 1941
5867/1900, 2770/1900.
55
GÁL: i. m. 67–70.
56
Uo. 72.
57
1902-ben indított mozgalmat egyetem iránt és 1906-ra láthatóvá vált, hogy a miniszter
is ezen város felé hajlik inkább, mint Szeged felé. (Uo. 77.); 1909-re az egyetemért folyó
versenyben Kassa helyét átvette Debrecen, Pozsony és Szeged megmaradt. Uo. 90.
58
MNL CSML SZVPH 1941 4409/1907: Baja; 95/1907: Zombor; 179/1907: Hódmezővásárhely; 8944/1907: Arad; 10587/1907: Kiskunfélegyháza; 10313/1907: Nagybecskerek;
52
53
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gedet támogatta a vármegye, azonban 1907-ben fordulni látszott az irány. A Békésmegyei Közlöny arról számolt be 1907. február 7-én, hogy feltehetőleg Debrecent fogja támogatni a megye, ellenben a hó végén a folyóirat már arról tudósított,
hogy Fábry Károly felszólalására mégis Szeged mögé sorakozott fel.59 Minderre
Csongrád megye április 11-én válaszolt is szívélyes köszönő átirattal.60 Eközben
1907. január 11–16-án Bánffy Dezső,61 Nyári Béla,62 Becsey Károly63 és Kmety
Károly64 felszólalt a képviselőházban Szeged javára. Ez idő alatt a Bácskai Hírlapban Szabadka nyilatkozatát olvashatjuk: „mint az ország harmadik városa65
tudja nem is kandidálhat egyetemért, de számára nem közömbös az újonnan létrejövő egyetem székhelye.”66 1908. január 18-án újabb küldöttség ment Szegedről

9412/1907: Zenta; 4964/1907: Szabadka, 11730/1907: Bács-Bodrog vármegye;
11175/1907: Csongrád vármegye, 9224/1907: Békés vármegye.
59
MNL CSML SZVPH 1941 573/1907.
60
BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY, XXXIV: évf., 1907. február 02., 10. szám, 3.; Uo. XXXIV.
évf., 1907. február 28., 16. szám, 1–2.; Uo. XXXIV. évf., 1907. április 11., 28. szám, 2.
61
Mikor legelőször felszólalt Szeged mellett, akkor sem Szegeden, sem Debrecenben nem
járt. Viszont már akkor tudta, hogy jelen város a legalkalmasabb az egyetem székhelyének.
Az ott élő magyarságnak szüksége volt egy szellemi bázisra, a környékbeli nemzetiségi
csoportok számára pedig egyfajta beolvasztási eszköz és egyben fegyver lehetett. (88. ülés,
1907. január 11., Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának
naplója, V. kötet, 1907, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai részvénytársulat Nyomdája, Budapest, 282–287.)
62
Felszólalásában kitért Szeged törvényhatósági bizottságának a határozatára: a szegedi
egyetem felállítása az állam legkisebb pénzügyi megerőltetésébe kerülne, amely a nehéz
pénzügyi viszonyok között fontos dolog. A város hat millió koronát szavazott meg a költségekre, átadná összes közkórházat, Somogyi–könyvtárát és múzeumát rendelkezésre bocsátaná az egyetemnek, és az összes építkezésekre szükséges telkeket ingyen átadná. (86.
ülés, 1907. január 14., Képviselőházi Napló, V. kötet, 1907, 218.; MNL CSML SZVPH
1941 2396/1906.)
63
Azt tartja, hogy az egyetemi ifjúságot erkölcsös neveléssel kell képezniük, úgy kell nevelnünk, hogy jellemben erősödjenek, jó hazafiakká váljanak, s ezért azt gondolja, jó
helyre mutat, ha Szeged városát jelöli ki annak a helynek, ahol a harmadik egyetem felállítandó. Mert Szeged város munkás, szorgalmas, becsületes, hazafias magyar népe olyan,
hogy tanulhat tőle az egyetemi polgárság, amely Szeged város falain belül fogja elsajátítani
a magasabb műveltséget. (89. ülés, 1907. január 15., Képviselőházi Napló, V. kötet, 1907,
315.)
64
A közvélemény Szeged mellett volt, sok közigazgatási szervvel rendelkezett, a nemzeti
eszme erős és innen ilyen nevelésű fiatalok kerülnének ki. 89. ülés, 1907. január 15., Képviselőházi Napló, V. kötet, 1907, 320–321.
65
Feltehetőleg itt az országban betöltött pozíciójára utalhatott, ugyanis méreteit tekintve
nem a harmadik volt az országban.
66
GÁL: i. m. 88–89.
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Budapestre,67 Apponyi Albert és Wekerle Sándor fogadta őket, akik ígéretet tettek
arra, hogy „Szegednek egyetemet kell kapnia.”68 1909 áprilisában Apponyi nyilatkozott az egyetemek kapcsán, elmondta, hogy első helyen Pozsony áll, majd
Kassa, Debrecen és végül Szeged. Utóbbit fájdalmasan érintette a nyilatkozat, hiszen ekkor szembesült azzal, hogy minden 1803 óta zajló kísérlete hasztalan maradt.69
1909. november 25-én Tisza István a Debreceni Református Egyetem mellett foglalt állást, holott korábban Szeged támogatója volt.70 Feltehetőleg ezen eseménynek a következménye, hogy Szeged törvényhatósága utasította a várost, haladéktalanul hozzon létre egy jogakadémiát. Okát abban látták, hogy bár a király
kifejtette, várható a közeljövőben egyetemalapítás, de kizárólag évek múlva, és
lehet, hogy Szeged jogát akár el is vitatják majd. Így ezt megkerülendő a város
magára vállalta e terhet egy önálló intézmény létrehozásával. A hallgatói létszám
tekintetében majd 1000 diákot vártak, amelyet a környező középiskolák tanulóiból
fel tudtak volna tölteni. Ráadásul a Pesten tanuló fiatalok kizárólag csak a pénzt
költötték, ugyanis a budapesti egyetem 200 fő befogadásra volt alkalmas előadásonként, ennek következtében a kimaradt hallgatók a városban lézengtek.71
Zichy János 1911 áprilisában nyilatkozott a városokkal való konzultációról.
Akkor már csak Szeged volt hátra. Ígéretet tett arra, hogy még nyáron eldönti az
egyetem székhelyét. Ez okból Szeged város küldöttséget menesztett a miniszterhez
annak meghívására,72 a korábbról ismert memorandumokkal.73 Azonban az itt elhangzottakból nem került semmi a nyilvánosság elé. Zichy későbbi nyilatkozatában kifejtette, hogy a székhely kérdését alá kell rendelni az ország érdekeinek, ott
kell az egyetemet felállítani, ahová a „szellemi erők” szívesen mennek. Ugyanek-

Már 1907 őszén szervezésnek indult a követjárás, amely során a környező megyék képviselőit kérték fel kísérőnek: végül 144 fővel 11 vármegyéből. MNL CSML SZVPH
19411907-es íratok.
68
SZEGEDI NAPLÓ, XXX. évf., 1908. január 19., 17. szám, 1–2.; MNL CSML SZVPH 1941
3554/1908.
69
GÁL: i. m. 87–89.
70
Uo. 91.
71
MNL CSML SZVPH 1941 41978/1910.
72
MNL CSML SZVPH 1941 12628/1911.
73
Közgyűlési határozat az egyetem tárgyában: „Századok óta Budapest után a legnépesebb
és legszebb városa az országnak Szeged, 36 középfokú oktatási intézménye van, amelynek
révén 2000–2500 hallgatót tudna befogadni az új egyetem.” A felirat taxatíve felsorolja,
hogy Szegeden milyen intézmények, egyesületek voltak, azonban érdemleges adatot nem
tartalmazott. MNL CSML SZVKJ 1911. 15147/1911.; MNL CSML SZVPH 1941
15147/1911.
67
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kor zajlott a költségvetési vita, ahol többen felszólaltak Szeged mellett, és júniusban jelent meg a miniszteri küldöttség a helyszíni szemlére.74 Közben Debrecen az
anyagi felajánlását felemelte, így egyetemi várossá válása teljesen egyértelművé
vált. Illetve Pozsonyban a miniszter kijelentette, hogy a maga részéről örülne, ha
Pozsony kapná az egyetemet, amely ironikus, hiszen ő jelölte ki ezen városokat.
Augusztusban Szeged utolsó próbálkozása zajlott, amely során több mint
500 fős küldöttség utazott fel a miniszterhez,75 azonban a létszám inkább elrettentő
volt, mint sem meggyőző. Az egyetem helyének a kérdése eldöntött lehetett erre
az időre, erre engednek következtetni a kultuszminiszter korábbi nyilatkozatai. Elismerte, hogy az egyetem alapításának a feltételei fennállnak Szegeden, azonban
ha mégsem ott jönne létre, főiskolára akkor is igényt formálhat a város, ezzel egyértelművé vált Szeged sorsa. Hajdú vármegye főispánja 1911. október 27-én magától a kultuszminisztertől tudta meg, hogy az egyetem hozzájuk kerül és Debrecen hamarosan a szerződést is átveheti. Szegedet mélyen lesújtotta a hír, így újból
arra jutott, hogy önerejéből hoz létre egy jogakadémiát. Ezek után került sor a miniszteri előterjesztésre a Debreceni és Pozsonyi Tudományegyetemekre vonatkozóan. Zichy Mihály kultuszminiszter 1911. december 1-én terjesztette az alapítási
javaslatát a képviselőház elé, amelyben Debrecent és Pozsonyt jelölte meg egyetemi székhelynek, így Szeged végleg elesett az egyetemtől.76 Hosszabb vitát követően tisztázták a részletkérdéseket, majd a miniszteri javaslatot tárgyalni kezdték,
amelyet egy hosszabb obstrukció követett. A képviselőházban június 7-én került
sor a harmadszori olvasatra; ez az a nap, amikor Tisza István77 házelnökre Kovács
Gyula hírlapíró rálőtt, majd önmagára is. Az uralkodó még azon a napon szentesítette az 1912. évi XXXVI. törvényként.78
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MNL CSML SZVPH 1941 23428/1911.
Már az eredeti tervek az egész délvidék bevonására vonatkoztak. MNL CSML SZVPH
1941 24487/1911.
76
GÁl: i. m. 97–105.
77
Tisza István Arad város képviselője, 1861. április 22-én Budapesten született, az egyetemi tudományokat külföldön és Budapesten hallgatta; az utóbbi helyen szerezte meg az
államtudományi tudorságot. 1903. november 3-án miniszterelnökké neveztetett ki és a belügyi, valamint a király személye körüli minisztérium vezetésével bízatott meg, és ugyanakkor titkos tanácsosi méltóságot nyert. Elnöke az összeférhetetlenségi állandó bizottságnak, tagja a felirati, a pénzügyi, a közigazgatási és az Erzsébet királyné emlék-bizottságnak. VÉGHVÁRY – ZIMMER: i. m. 447–451.
78
OROSZ ISTVÁN – IFJ. BARTHA JÁNOS (szerk.): A Debreceni Egyetem története 1912–
2012, 2012, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 44., 48–49.
75
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7. A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Amikor a Kolozsvári Tudományegyetem „otthon nélkül” maradt, ugyanis a románok annektálták a várost, Somogyi Szilveszter, Szeged város polgármestere 1919.
május 9-én, pár nappal a megszállás után, felhívással fordult az oktatói karhoz:
jöjjenek Szegedre a menekült hallgatók vizsgáztatása céljából. Júliusban már diákküldöttség kérte ugyanezt a kolozsvári oktatóktól.79 1919 őszén80 a szegediek a
minisztériumot és a Budapesten tartózkodó menekült tanárokat próbálták rávenni
a Tisza-parti letelepedésre. Eközben ők kezdtek berendezkedni a fővárosban, hiszen ott működött a két menekült egyetem majd másfél évig. November végén
Somogyi Szilveszter küldöttsége épületeket ajánlott fel az egyetemi intézetek számára, továbbá negyven tanári lakást az oktatói karnak és egy internátust a hallgatóságnak. A Szegeden való elhelyezést azzal indokolták, hogy az erdélyi ifjúság
egy része már a városban volt, és Szeged sokkal közelebb állt Kolozsvárhoz. Kevésbé nemzetközibb mint Budapest, amely túlzsúfolt volt, és a tudományos versenynek sem tett volna jót egy újabb intézményt integrálni a fővárosba.81 Haller
István mindezekre oly módon válaszolt, hogy ha a megszállás véget ér, akkor áthelyezhető lesz Szegedre, de addig Budapesten hagyja.82
Schneller István prorektor vezette 9 tagú tanács 1920 januárjában újabb kísérlettet tett a kolozsvári oktatók elcsábításra. Ez már eredményes volt, ugyanis ezt
követően az egyetem tanácsa elvben elfogadta a Szegedre költözés gondolatát. A
miniszteri küldöttek január 12-én megjelentek Szegeden,83 és az átadandó épületekről tárgyaltak, amely során Szeged azokat ajánlotta fel, amelyek egy részét ma
is ismerjük (Királyi Ítélőtábla, Leszámítoló Palota, Állami Főgimnázium, Felsőkereskedelmi Iskola).84 1920 augusztusában a két „száműzött” egyetemi rektort
felhívták nyilatkozattételre, amikor is a pozsonyi Pécset és a kolozsvári Szegedet
jelölte meg új székhelyül. 1920. augusztus 12-én a kultuszminiszter tiszteletét tette
Szegeden és kijelentette, hogy méltányolja a város áldozatkészségét, ezért a Kolozsvári Tudományegyetemet ideiglenesen Szegedre helyeztette. Sajnos miniszterváltás történt, Szeged Vass József kultuszminisztert előde döntéséről igyekezett

79

GÁl: i. m. 105.
1919 novemberében Tóth Lajos államtitkár jelenlétében az erdélyi tanárok és a magyar
kormány államtitkárai közül néhány fős értekezlettett tartottak Budapesten. Uo. 105.
81
VINCZE GÁBOR: A száműzött egyetem – A Ferenc József tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921), 2006, JatePress, Szeged, 89–112.; MNL CSML Ferenc
József Tudományegyetem Rektori hivatalának iratai (FJTRH) 1. doboz, 43–1919/20.
82
GÁL: i. m. 106.
83
MNL CSML SZVPH 1941 2180/1920.
84
MNL CSML SZVPH 1941 17529/1920.
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tájékoztatni, és annak álláspontjára rábírni. Vass támogatta ugyan Szeged kérvényét, azonban az oktatói kar véleményét is fontosnak tartotta, s utóbbiak egy része
Debrecenbe akart menni, hiszen ott már volt egy kiépített kutatói bázis. A minisztertanács 1921. február 1-én hozta meg a döntését, amelyben fenntartotta korábbi
elhatározását, így Szeged kapta meg ideiglenesen az egyetemet, orvosi kar nélkül.85 A hónapok előrehaladtával egyre több problémával kellett megküzdenie a
városnak. A legtöbb nehézséget az ítélőtábla palotájának átengedése jelentette.86
Tomcsányi Vilmos Pál igazságügy–miniszter csupán komoly ellenszolgáltatások
árán volt hajlandó lemondani erről, végül maga Várhelyi József közölte a miniszterrel, hogy már csak az ő támogató válasza szükséges.87
A törvényjavaslatot már orvosi karral együtt 1921. május 27-én terjesztették
a nemzetgyűlés elé, amelyet június 17-én egyhangúan elfogadtak.88 A kormányzó
június 27-án hirdette ki az 1921. évi XXV. törvénycikkelyt, amely kimondta a két
egyetem ideiglenes elhelyezését Szegeden, illetve Pécsett.89 Ezzel befejeződött
Szeged város évszázados küzdelme egy felsőoktatási intézményért, és új fejezetet
nyitott a történelmében.

8. ÖSSZEGEZÉS
Szegednek hosszú utat kellett bejárnia azért, hogy vágya végre teljesüljön.
Az országgyűlésben sem voltak hozzá kegyesek a képviselők. A miniszterek
kizárólag ígéretekkel látták el a városi elöljárókat. Szeged, ha nem is azonnal, de
idővel kiérdemelte volna a tudományegyetemet, azonban a vis maiorok (árvíz, háború) közrejátszottak elmaradásában. A nagy árvíz megakasztotta ezen törekvést,
amely ha nem történik meg, akkor akár Debrecen mellett Szeged kaphatta volna a
negyedik egyetemet. A háborút követő terület-elcsatolások révén azonban a városban helyezték el ideiglenesen a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet,
amely kisebb szünetet beiktatva (1940–1944) itt lelte meg végső székhelyét. Mint
látható, az egyetem elhelyezésének kérdésében gyakran nem a szakmai szempontok játszottak döntő szerepet, hanem a politika és Szeged korábbi törekvéseinek
tiszteletben tartása. Ahhoz, hogy megismerjük egyetemünk történelmét, nem csak
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MNL CSML FJTRH 1. d. 931–1920/21.
ANTAL TAMÁS: A Szegedi Ítélőtábla története 1914–1921 között..Fejezetek a Szegedi
Ítélőtábla történetéből II., 2015, Budapest–Szeged, 57–78.
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GÁL: i. m. 106–112.
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MNL CSML Ferenc József Tudományegyetem rektori hivatalának iratai 1. d. 1357
1357–1920/21.
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GÁL: i. m. 112.
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a meglévő vonatkozó forrásanyaggal kell foglakoznunk, hanem az előzmé-

nyekkel is, hiszen ezáltal sokkal pontosabb képet kapunk az alapítási körülményekről és azok mibenlétéről.
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A védjegy mint a vállalkozói arculat tükrözője
Árkosy Lilla
Szegedi Tudomány Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék
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Absztrakt
Bizonyított tény, hogy a fogyasztók vásárláskor előnyben részesítik a márkás, védjeggyel
ellátott termékeket, inkább azt választják, szemben a semleges védjegy nélküli termékekkel,
érdemes megvizsgálni, hogy vajon miért? Azért, mert egyrészt a különböző márkák
valójában segítik a vásárlókat a tájékozódásban, és másrészt, mert hozzáadott értéket
biztosítanak, valamilyen pluszt, amellyel a semleges termékek nem rendelkeznek.1 Vagyis a
márka megbízható, biztosít egyfajta garanciát a termékkel kapcsolatosan, ebből kifolyólag
kevésbé lesz kockázatos a vétel, továbbá a márka könnyen azonosítható, számíthatunk rá
hosszú távon, valamint megkönnyíti a termékek közötti választást is.2
Kulcsszavak: arculat, árujelző, brand, védjegy

1. BEVEZETÉS
A védjegy jelentőségének fokozódását mutatja, hogy a Brand listán egyre tör előre.
A márkaszó értelmének meghatározására legtöbbször az angoloktól származó
brand szót alkalmazzák. E fogalom összefoglalja egy termék, szervezet, szolgáltatás arculatát, logóját és mindazt, amit a fogyasztók illetve az egyéb érintettek gondolnak a márkanév hallatán az adott termékről, szolgáltatásról, szervezetről.
Ezek meghatározzák a piacon a márka pozícióját, ez ad összehasonlítási és
megkülönböztetési alapot a versenytársakkal. Az igazi brand felépítése hosszú folyamat, amelynek során a szervezetek célja az általuk értékesített termék, szolgáltatás megkülönböztetése a versenytársak termékeitől, szolgáltatásaitól. Az eladások érdekében érdemes kívánatosabbá tenni az adott márkát a fogyasztók számára,
mint a hasonló kategóriájú termék, szolgáltatás. A márka piacon szerzett helyzete
alapján versenyelőnyre tesz szert a márkázott termék, szolgáltatás. Általában a
márka értelme, "hogy az eladó termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse a versenytársakétól. Tehát a brand bár rendkívül hasonló, azonban
PAPP-VÁRY ÁRPÁD: A márkanév ereje. Szempontok a sikeres brandépítéshez, 2013, Dialóg Campus, Budapest, 19.
2
Uo. 19.
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mégsem azonos a védjeggyel. Bizonyított tény, hogy a fogyasztók vásárláskor
előnyben részesítik a márkás, védjeggyel ellátott termékeket, inkább azt választják, szemben a semleges védjegy nélküli termékekkel, érdemes megvizsgálni,
hogy vajon miért?
Egyrészt azért, mert a különböző márkák valójában segítik a vásárlókat a
tájékozódásban, és másrészt, mert hozzáadott értéket biztosítanak, valamilyen
pluszt, amellyel a semleges termékek nem rendelkeznek.3 Vagyis a márka megbízható, biztosít egyfajta garanciát a termékkel kapcsolatosan, ebből kifolyólag kevésbé lesz kockázatos a vétel, továbbá a márka könnyen azonosítható, számíthatunk rá hosszú távon, valamint megkönnyíti a termékek közötti választást is.4
Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a védjegy, mint árujelző használata, azonban ma már közvetve vállalatjelző is, mivel nem csupán az adott terméket, illetve szolgáltatást minősíti, hanem az azokat kibocsájtó illetve nyújtó vállalatokat is.
A védjegy az árujelzők csoportjába tartozik, mivel individualizál, sőt az árujelzők legfontosabb fajtája. Ugyanakkor fontos az a szerep, hogy ne csak a megjelölt árura, hanem az azt gyártó vállalatra, a szolgáltatást nyújtó cégre is utaljon.
Hazánkban a goodwill–nek nincs magyar megfelelője, mégis legfőképp a
vállalati jó hírnévvel, a fogyasztói értékítéletekkel azonosítható. Egy cég, vállalkozás jó hírneve azonban rengeteg dologtól függ, ide tartozhat tevékenységének,
szolgáltatásainak, valamint árui minőségének színvonala, a reklámozás minősége,
az egyes termékeinek a külső megjelenése, a csomagolás etc. Mindezek biztosítására, elősegítésére szolgálhatnak a védjegyek. Emellett rendkívül jelentős gazdasági szerepe van, mivel lehetővé teszi az egyes áruk, szolgáltatások megkülönböztetését, elkülönítését más vagy mások áruitól, szolgáltatásaitól. Ezen felül a védjegynek e megkülönböztető jellegének köszönhetően tudnak a fogyasztók, a piaci
szereplők, versenytársak megfelelően tájékozódni, továbbá a védjegy hozza létre
a köteléket az áru és az azt kibocsájtó vállalat vagy gyártó között.5
Egy vállalkozás által használt védjegy sokszor az adott firma kereskedelmi
stratégiájának eszköze, amelyet a termék, szolgáltatás származásának, minőségének szavatolása mellett hirdetési, reklámozási célból, vagy a fogyasztói társadalom
bizalmának létrehozását célzó jó hírnév megszerzése végett használnak.6
Mindezek alapján megfigyelhető, hogy a védjegy árujelző szerepe mellett
egyre inkább érvényesül a vállalatjelző szerep is, hiszen a védjegyek kifejezik az
3

Uo. 19.
Uo. 19.
5
BACHER GUSZTÁV: A Védjegyoltalomból eredő jogok és kötelezettségek, in FALUDI GÁBOR – LUKÁCSI PÉTER (szerk.): A védjegytörvény magyarázata, 2014, HVG Orac Lap- és
Könyvkiadó, Budapest, 193.
6
Uo. 194.
4
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adott áru vagy szolgáltatás minőségét, jelezve ezzel a gyártó munkájának minőségét. A védjegy azáltal, hogy meghatározott árut, szolgáltatást meghatározott vállalathoz köt, kifejezi és egyben igazolja is az adott termék, szolgáltatás származását,
eredetét.7
Az adott védjegy általában a reklámozás legfőbb eszköze a védjegyjogosult
vállalat vagy cég számára, ugyanis a védjegy az árusított termék, a nyújtott szolgáltatás minőségét is tanúsítja. A fogyasztóknak és a védjegyjogosultnak egyaránt
az a legfőbb érdeke, hogy azon termékek, szolgáltatások minél jobb minőségű termékek, illetve szolgáltatások legyenek, amelyeken a jogosult vállalkozás védjegye
szerepel, vagy amelyeken az bármilyen módon fel van tüntetve.8
Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata9 alapján a védjegy
kulcsfontosságú szerepe az, hogy igazolja az adott védjeggyel megjelölt termék
vagy szolgáltatás származását a végső vagy az egyéb felhasználók számára, ezáltal
biztosítva azt is, hogy a fogyasztó képes legyen megkülönböztetni más vagy mások áruitól, szolgáltatásaitól az összetévesztés esélye nélkül az adott védjeggyel
megjelölt szolgáltatást.10 Tehát a védjegyek szerepe az idők folyamán egyre sokrétűbbé vált, egyre több funkciót tölt be, és egyre több információt szolgáltat a
fogyasztók számára.
A jövőbeli esetleges problémák elkerülése érdekében nevünk, illetve védjegyünk megválasztásakor, rendkívüli gondossággal kell eljárni, érdemes akár szakember bevonásával részletes név-, illetve védjegykutatást végezni, mivel megvalósul a védjegybitorlás, amennyiben valamely cégnév, csupán ékezetekben különbözik meghatározott védjegytől, illetve ha valaki a jogosult hozzájárulása nélkül
használja cégnevében a már más által lajstromoztatott védjegyet.11
Tehát a márka és a védjegyek is segítik a fogyasztókat a választásban, és
egyúttal az adott vállalatot, céget is segítik a piacokon történő érvényesülésben. A
márka rendkívül hasonló a védjegyhez, definíciójuk csaknem megegyezik:
„A márka olyan szimbólumok összessége, amelynek feladata termékek és
szolgáltatások egy meghatározott gyártóval, forgalmazóval való azonosítása

7

Uo. 193.
Uo. 193.
9
C-53/11. P sz. ügy OHIM kontra Nike International, C-488/10. sz. ügy Celaya Emparanza y GaldosInternacional kontra ProyectosIntegrales de Balizamientos,
C-191/11. P sz. ügy Yorma's kontra OHIM, C-90/11. és C-91/11. sz. egyesített
ügyek Strigl és Securvita kontraDeutsches Patent- und Markenamt és Öko-Invest,
C-190/10. sz. ügy Génesis kontra BoysToys és Administración del Estado,
C-334/11. P sz. ügy Lancôme kontra OHIM.
10
BACHER: i. m. 194.
11
GÖRÖG MÁRTA: Egyéb árujelzők védelme, in FALUDI GÁBOR – LUKÁCSI PÉTER (szerk.):
A védjegytörvény magyarázata, 2014, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 586.
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és egyúttal azoknak más termékektől való megkülönböztetése.”12

Megjelenik a megkülönböztető képesség, mind a védjegynél, mind a márka
fogalom-meghatározásban egyaránt. Illetve a márka definíciójában fogalmi elem
továbbá a meghatározott gyártóval történő azonosítás is, vagyis, hogy a vásárló a
márka alapján kötni tudja az általa vásárolt terméket az azt kibocsájtó gyártóhoz,
ami gyakorlatilag a védjegy vállalatjelző szerepével azonosítható.
Azonban a márka meghatározása nem ennyire egyszerű. Valójában egy
adott márkáról minden embernek más véleménye van, mindenkinek a fejében
kialakul egy kép és éppen ezért érdemes a fogyasztó oldaláról is közelíteni egy
márkával kapcsolatosan. Tehát a márka a fogyasztó fejében képződő értékítélet.
Olins, a márkázás egyik atyja is a következőképpen fogalmaz: „A márka sorsát
valójában nem a marketingesek irányítják.”13
Ez a megfogalmazás is arra utal, hogy a fogyasztó dönti el, az általa
kialakított képzet alapján, hogy egy bizonyos márkát előnyben részesít vagy sem.
Mégsem lehet maradéktalanul egyetérteni Olinssal, hiszen a marketing és
reklámtevékenység, különböző védjegyek alkalmazásának hatására, az alapján
alakul ki az a bizonyos kép egy márkáról a vevőkben, így ez alapján a
marketingesek is hatással vannak a márkára.14

2. A VÉDJEGYEK SZEREPE A PIACGAZDASÁGBAN
A piacgazdaság fejlődése, a számtalan hazai és külföldi gazdasági társaság létrejötte, a hatalmas multik, világcégek jelenléte, és az egyes privatizációs folyamatok
beindulása jelentős mértékben növelte hazánkban is a védjegyek szerepét, és a
védjegybejelentések számát.15A rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi
változások következtében véget ért az állami tulajdon dominanciája hazánkban és
a nemzeti bevétel rendkívül jelentős hányada már a magánszférában keletkezik.16
A lendületes műszaki-tudományos fejlődés megkövetelte az iparjogvédelem modernizációját, az új alkotások, felhasználások különös védelmét.17

BAUER ANDRÁS – BERÁCS JÓZSEF: Marketing, 1998, Budapest, 194.
OLINS, WALLY: A márkák, 2004, Budapest, 18.
14
PAPP-VÁRY: i. m. 23.
15
TATTAY LEVENTE: Védjegyekről vállalkozóknak, 1995, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 15.
16
TATTAY LEVENTE: A szellemi alkotások teljes körű újraszabályozása Magyarországon,
in
Iustum
Aequum
Salutare,
2009/2.
szám,
150.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20092sz/11.pdf, (2015.04.30).
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TATTAY: i. m. (2009) 151.
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A védjegyeknek rendkívül jelentős gazdasági szerepe van, mivel lehetővé
teszik az egyes áruk, valamint szolgáltatások megkülönböztetését, elkülönítését
más vagy mások áruitól, illetve szolgáltatásaitól, ezen felül a védjegynek e megkülönböztető jellegének köszönhetően tudnak a fogyasztók, illetve a piaci szereplők, versenytársak megfelelően tájékozódni, továbbá a védjegy hozza létre a köteléket az áru és az azt kibocsájtó vállalat vagy gyártó között.18 Ezek a szimbolikus
megjelölések, jelképek gyakran nagy befolyással is bírnak a fogyasztókra.19
Emellett jelentős mértékben megkönnyítik az áruk piaci elhelyezését, biztosítják a piacok kontrollját, eszközei a piac- illetve közvélemény kutatásnak is, ráadásul bizonyos vállalatok önálló árpolitikát alakítanak ki a védjegyek felhasználásával.20
Mind a magyar, mind a külföldi szervezetek rájöttek, hogy saját arculatuk
kialakításához, jó hírnevük megszerzéséhez, marketing- és reklámtevékenységük
folytatásához érdemes védjegyeket használni, hiszen egy adott cég goodwill-jének
az értékelésénél megint csak a védjegyek vagyoni értéke és arculatformáló jellege
kerül reflektorfénybe.21 Mindezt rendkívül jól szemlélteti a hazai védjegybejelentések iránti kérelmek számának a rohamos növekedése, ugyanis az elmúlt ötven év
fokozatos növekedést mutat, egyre több bejelentésre kerül sor.22
A különböző piaci szereplők, gyárak, vállalatok, cégek a piacgazdaságban
szereplő védjegyek segítségével tudják ellenőrizni, hogy a kereskedők megtartjáke a gyártó által előírt árakat.23
Az új Ptk. egyébként már szakít a hézagmentes oltalom elvével, ami tükrözi
a szakirodalom azonos álláspontját is.24
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BACHER: i. m. 193.
TATTAY: i. m. (1995) 15.
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VIDA SÁNDOR: A védjegy és az ipari termékek értékesítése, 1962, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 19.
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GRAD–GYENGE ANIKÓ: Búcsú a szellemi alkotások jogától?–A szerzői jog és az iparjogvédelmi oltalmi formák polgári jogi védelme a magyar magánjogban,
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3. A VÉDJEGYEK VÁLLALATJELZŐ SZEREPE
A védjegy azáltal, hogy a meghatározott árut, illetőleg szolgáltatást meghatározott
vállalathoz köt, kifejezi, és egyben igazolja is az adott termék, valamint szolgáltatás származását, eredetét.25
Az adott védjegy általában a reklámozás legfőbb eszköze a védjegyjogosult
vállalat vagy cég számára, ugyanis a védjegy az árusított termék, továbbá a nyújtott
szolgáltatás minőségét is tanúsítja, tehát a fogyasztóknak és a védjegyjogosultnak
egyaránt az a legfőbb érdeke, hogy azon termékek, valamint szolgáltatások minél
jobb minőségű termékek, illetve szolgáltatások legyenek, amelyeken a jogosult
vállalkozás védjegye szerepel, vagy amelyeken az bármilyen módon fel van tüntetve.26 Tehát a védjegyek eredményesen alkalmazhatóak a különböző cégek reklám-, illetve marketingtevékenységében is, hiszen egy védjegyreklám célja a fogyasztók érdeklődésének a felkeltése, figyelmének a felhívása és az információk
továbbítása a vásárló felé valamint az megjelölt termék, fogyasztó által történő
kiválasztására való ösztönzés.27
A különböző vállalatok által egyre inkább használt szellemi tulajdoni forma
a végjegy, ugyanis a tömörített, szimbolikus információkat szolgáltató védjegy új
termékek vagy szolgáltatások bevezetésekor alkalmas arra, hogy a fogyasztók figyelmét felkeltsék.28 Vagy akár arra is, hogy a már jól bevált régebbi termékek,
szolgáltatások mellett újabbakat is igénybe vegyen az adott személy. A védjegy e
minőségjelző, vállaltjelző, árujelző és reklámozási funkciói által a vállalkozói jó
hírnév és a piaci jelentőség hordozója.29 A védjegyek alkalmazása nélkülözhetetlen stratégiai eszköz mind a nemzeti, mind a regionális, mind a kontinensek közötti
versenyben a legkülönfélébb vállalatok, szervezetek között.30
A fogyasztói társadalom akkor érzi magát biztonságban, amennyiben az
egyes jogszabályok biztosítják számukra az adott személyeket megillető jogokat,
jogosultságokat, tehát amennyiben érvényesül a jogbiztonság.
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A jogbiztonság veszélyeztetéséről beszélünk, például amikor a védjegyek
lajstromozására irányuló eljárásban az oltalmazott áruk, vagyis az árujegyzék értelmezésével összefüggésben különböző szemléletek jutnak érvényre az egyes tagállami védjegyjogok, valamint a közösségi védjegyjog esetében.31
A védjegy alapvető szerepe és egyéb funkciói közötti eltérés viszont nem
jelenti azt, hogy abban az esetben, amikor meghatározott védjegy e funkciói közül
egyet vagy többet is betölt, az utóbbiak megsértése esetében ne lehetne igényét
érvényesítenie a jogosultnak. Ugyanígy kiemelendő, hogy nem csak a jó hírnévvel
rendelkező védjegyek bírnak a származásjelző funkció mellett egyéb funkciókkal.32
A fentebb említett különbségek pedig a védjegyoltalom terjedelmét illetően
bizonytalanságokat és eltéréseket eredményeznek, ami sérti az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának szabadságát, valamint a versenytorzító hatások kiiktatásának uniós alapelvét is.33
A védjegyek fontos funkcióinak egyike a származásjelző funkció, amelynek
értelmében a védjegy tanúsítja a fogyasztók részére, hogy az általuk megvásárolt
termék, vagy igénybe vett szolgáltatás, amelyen a védjegy feltüntetésre került honnan származik, azokat mely vállalat állította elő, mely vállalat nyújtja az érintett
szolgáltatást; biztosítva ezáltal az áruk, szolgáltatások megkülönböztetését is más,
szintén a gazdaságban résztvevő vállalatok áruitól, szolgáltatásaitól.34
Ezen felül természetesen egyéb funkciói is vannak a védjegyeknek, többek
között ide tartozik a reklámfunkció és információs funkció, amely a fogyasztók
tájékoztatását, segítését szolgálja, valamint itt említendő azon funkció, amely által
a védjegy az adott termék, szolgáltatás minőségét szavatolja, továbbá ide sorolhatóak a kommunikációval, befektetésekkel kapcsolatos funkciók is.35

4. A VÉDJEGY JELENTŐSÉGE VERSENYESZKÖZKÉNT
A gazdaság résztvevőinek állandóan figyelniük kell a piacot és emellett javítaniuk
kell termékeik beazonosíthatóságát, minőségét. E tevékenység megvalósításának
pedig elengedhetetlen eszköze a védjegy.36
KESERŰ BARNA ARNOLD – SZALAI PÉTER: Árujegyzék és jogbiztonság, avagy a védjegyek osztályozásának dilemmái, in SZOBOSZLAI KISS KATALIN – DELI GERGELY (szerk.):
Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, 2014, Universitas-Győr, Győr, 268.
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Megállapítható, hogy a védjegyoltalom egy rendkívül jelentős versenyeszköz is a vállalatok számára. Az adott védjegy, úgymond az adott vállalat által képviselt márka, termék, brand, arca, arculata, mivel erről ismerjük fel.37 A rosszarcú
személy nem érvényesül könnyen az életben, pedig általában nem tud mit csinálni
ellene; ugyanígy a rossz védjegy is rendkívül nehezen nyeri el a fogyasztók bizalmát, vagy egyáltalán nem is alkalmas e funkciójának betöltésére.38 A hazai és külföldi piacokon érvényesülni kívánó piaci szereplő vállalatok jó hírnevüket, saját
arculatukat, eszközeiket, védjegyeiket, reklám- és marketinganyagaikat, hirdetéseiket, nevüket többnyire egy központi motívum köré felépítve precízen megtervezik, és ez alapján igyekszenek megvalósítani elképzeléseiket.39A hamisítások aránya viszont egyre csak nő, és a fogyasztóknak megéri megvenni az utánzatot, amelyeket sokszor külföldről importálnak a különböző országokba.40 A vámhatóságok
feladata lenne beazonosítani és kiszűrni a hamis árucikkeket, azonban az utánzatok
tökéletessége miatt ez szinte lehetetlen. Viszont, ha mégis sikerült beazonosítani a
kérdéses árut, akkor azt nem szabad továbbengedni, meg kell állítani és kérdőre
vonni annak tulajdonosát, hogy beleegyezik-e az utánzat megsemmisítésébe.41
Az Európai Unió Bírósága részletezte a védjegy beruházási funkciójának
védelmével kapcsolatosan, hogy ha a versenytárs azáltal, hogy a fent említett védjeggyel megegyező jelölést alkalmaz olyan termékekkel illetve szolgáltatásokkal
összefüggésben, amelyek e szóban forgó védjegy árujegyzékében szerepelnek, akkor a versenytárs ezáltal sérti a védjegy ezen beruházási funkcióját.42
Megvalósul a védjegybitorlás, amennyiben valamely cégnév, csupán ékezetekben különbözik meghatározott védjegytől, illetve ha valaki a jogosult hozzájárulása nélkül használja cégnevében a már más által lajstromoztatott védjegyet.43
A hazánkban bejegyzett védjegy annak jogosultja számára csupán Magyarország területén garantálja a kizárólagos jogot, ami azt jelenti, hogy különböző
országokban bejegyzett védjegy alapján, Magyarországon nincs lehetősége védjegybitorlási igényt érvényesíteni az adott ország nemzeti védjegy jogosultjának.44
Azonban még az igazságszolgáltatás útján is nehézkes megoldani a felmerülő esetleges jogi problémákat az utánzatok felismerhetetlensége és sokszor a jogvédelem

Védjegyoltalom a gyakorlatban–tanácsadás, tippek, http://www.vedjegyportal.hu/
(2014.12.17)
38
Védjegyoltalom a gyakorlatban–tanácsadás, tippek, http://www.vedjegyportal.hu/
(2014.12.17)
39
TATTAY: i. m. (1995) 16.
40
ANN: i. m.
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BACHER: i. m. 194.
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GÖRÖG: i. m. 586.
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hiánya miatt.45 Ugyanis sokszor a védjegyoltalom sem elegendő a jogosult teljes
körű védelméhez, amit rendkívül jól szemléltet az alábbi jogeset, amelynek tényállása értelmében:
Megalakult 2001-ben Dunakeszi székhellyel a Teletál Ételfutár Kft., amely
nagy népszerűségre tett szert. Ugyanakkor működött ezzel párhuzamosan egy
Debreceni székhelyű, 10 évvel korábban megalakult Teletál Vendéglátó Bt. is,
amely egy helyi ismeretségű kis családi vállalkozás. E két firma sokáig zavartalanul dolgozott párhuzamosan, amíg a Dunakeszi székhelyű Bt. ki nem terjesztette
szolgáltató tevékenységét Debrecenre is. Az azonos cégnévről tudomást szerezve
a debreceni cég pert indított és kérte a bíróságot, hogy állapítsa meg névviseléshez
való jogának sérelmét, és tiltsa el a jogsértőt a név használatától.
Jogi problémaként jelentkezik a majdnem azonos név használata, két olyan
cég között, amelyek egymással kapcsolatban nem állnak. Kérdés, hogy jogosult-e
mindkettő cég használni e nevet, ha viszont nem akkor melyik viselheti? A perben
a konfliktus forrása az volt, hogy a két cég összetéveszthetővé vált. Mind a név,
mind a tevékenységi kör hasonló volt. Ha egymás mellé tesszük a két cégnevet,
zavarba ejtő a hasonlóság: Teletál Ételfutár Kft. és Teletál Vendéglátó Bt. Egy
laikus esetleg azt is gondolhatná, hogy a két cég gazdasági kapcsolatban áll egymással. Ráadásul mindkét cég csak „Teletál” rövidítéssel reklámozta magát. Sorra
érkeztek a panaszlevelek, továbbá a hatóságok is sokszor tévedésbe estek. Ezért a
debreceni Teletál felperesként perelt, mert a cégnév használatával a dunakeszi Teletál Kft. (az alperes) megsértette a debreceni Bt. névviseléshez fűződő jogát.
2011. szeptember 14-én az elsőfokú bíróság olyan ítéletet hozott, amelyben
meg is állapította a jogsértést és eltiltotta a Teletál név viselésétől a dunakeszi céget. Ezt követően a dunakeszi cég fellebbezett, és kérte az ítélet megváltoztatását.
Az Ítélőtábla viszont mindenben jóváhagyta az elsőfokú bíróság döntését. Abban
is egyetértett az elsőfokú bírósággal, hogy a peres felek működési köre, a ténylegesen kifejtett, valóságosan gyakorolt tevékenységük hasonlónak minősül: „nincs
relevanciája annak, hogy a felperes az ételkihordáson túl más típusú vendéglátással
is foglalkozik, mert az ételkihordás során ez nem különbözteti meg az alperestől”.
A Ptk. vonatkozó rendelkezése46 a működési kör hasonlóságát rögzíti, és nem követeli meg a tevékenységek teljes azonosságát.
45

ANN: i. m.
2013. évi V. törvény: 2:49. § [Névviseléshez való jog]
(1) Irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet felvett névvel is lehet folytatni, ha ez nem jár mások lényeges jogi érdekének sérelmével.
(2) Ha az irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet
folytató személy neve összetéveszthető a már korábban is hasonló tevékenységet folytató
személy nevével, az érintett személy kérelmére a név - e tevékenység gyakorlása során megkülönböztető toldással vagy elhagyással használható.
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Az elsőfokú bíróság érvelése az indokolásban a következő volt: „A védjegy
nem az oltalomra jogosult jogi vagy magánszemélyt jelzi, hanem annak a tevékenysége során előállított árut vagy szolgáltatást érinti. A védjegyjogosultság független attól, hogy a kérelmező milyen névhasználatra jogosult.”47 Hiába tehát a
védjegy: a dunakeszi székhelyű ételfutárt eltiltották a név használatától. Tehát a
bejegyzett védjegyoltalom nem zárja ki, hogy valaki velünk szemben érvényesítse
a személyhez fűződő jogait. Nevünk illetve védjegyünk megválasztása előtt érdemes kiterjedt név- illetve védjegykutatást végezni, lehetőleg jogi szakember bevonásával, elkerülve a későbbi esetlegesen felmerülő problémákat.48
A per egyrészről felhívja a figyelmünket arra, hogy hiába jegyezte be a cégbíróság a cégünk nevét: attól, hogy a cég létrejött, még nem zárható ki annak a
lehetősége, hogy a bejegyzett cégnév más névviselési jogát sérti. A TELETÁLügy másik fontos kérdése a névhez fűződő jog és a védjegyoltalom összefüggése
volt. Az alperes dunakeszi cég rendelkezett több védjegyoltalommal is, mindezek
ellenére mégis számára kedvezőtlen döntést hozott a bíróság. Nyitva marad tehát
a kérdés, hogy lehet ez? Ezek mellett a per rámutat arra is, hogy a védjegy egyre
erősödő vállalati jelző szerepének köszönhetően az adott cég áruin felül minősíti
magát a céget is, így jelentős problémák merülnek fel, amennyiben több cég
ugyanazt a védjegyet használja, félrevezetve ez által a fogyasztókat, hatóságokat.
Viszont az adott termék jellegzetességeire irányuló, csupán leíró célzatú
használat nem sérti a védjegy funkcióit, tehát a védjegy jogosultja az általa használt megjelölés „védjegyszerű” használatával szemben léphet fel, vagyis ha harmadik személy gazdasági ténykedésekor a védjegyjogosult által használt védjegy
árujegyzékében meghatározott áruval kapcsolatosan olyan módon használja, hogy
a szóban forgó védjegynek az adott áru megkülönböztetésére, illetve eredetének
igazolására szolgáló funkciója érvényre jut.49
Mindezek mellet hatalmas probléma napjainkban a „védjegykalózkodás” jelensége.50 Ez alatt értendő más sikeres, már befutott védjegyének a jogosult hozzájárulása nélküli használata, illetve ide sorolható a védjegynek hamis árucikkeken, utánzatokon történő feltüntetése is. A „védjegykalózkodásnak” rendkívül
rossz hatása van a gazdasági piacra, nem beszélve az eredeti márkákról, amelyek
esetén hírnévvesztés és árcsökkenés is bekövetkezhet. A jogos tulajdonosoknak fel
kell lépniük saját védelmük érdekében, azonban egy kis ország csak annyit tud

Pfv. IV. 20. 455/2012/6. szám
http://vedjegy.blog.hu/2013/10/24/jogvita_melyik_tal_a_telibb_teletal_vs_
(2015.04.30)
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tenni, hogy visszanyúl a nemzetközi joghoz, csak ezzel tud operálni.51Ezért is nagyon fontos, hogy Európa együtt maradjon, és politikai nyomással kordában tudják
tartani a hamisítókat, amely elképzelést már részben meghiúsított Anglia kilépése
az Európai Unióból.
Hiába rendelkezünk szuper védjeggyel vagy esetleg többel is, ha átütő sikere
van e versenyeszköznek, akkor azt előbb vagy utóbb támadják, átveszik, jogosulatlanul felhasználják, vagy más módon visszaélnek vele, ezáltal a jó „brand” és a
sikeres védjegy veszélybe kerül, ezért már a bejelentés benyújtásakor figyelemmel
kell lenni ezekre.52
A problémát csak tetézi, hogy az utánzatok már annyira jók, hogy a vámhatóság sem tud különbséget tenni az eredeti és a hamisított termékek között. Általában ezek a hamisítók kapcsolatban vannak a szervezett bűnözéssel, hiszen a hamisítások során nagy összegű feketén szerzett pénz halmozódik fel, amelyet tisztára kell mosni, tehát a hamisítás szükségszerű velejárója a pénzmosás is.53

5. KÖVETKEZTETÉSEK
E tanulmány a hatályos védjegy–fogalom vizsgálatára vállalkozott. A védjegy szerepét, annak egyre inkább vállalatjelzőként való használatát, valamint az ide vezető
folyamatot boncolgatja. Az ember által létrehozott szellemi alkotásokon fennálló
tulajdonjog, egy nehezen megfogható, valamint nehézkesen definiálható, kizárólagosan az alkotót megillető jog. És a védjegy, mint a szellemi termékek egyik
fajtája gyakran kerül alkalmazásra a különböző személyek által.
Összegezve tehát megállapítható, hogy egy védjegy rendkívül sok dolgot
elárul, jellemzi az általa megjelölt terméket és az azt gyártó vállalkozást, céget
egyaránt. Ebből kifolyólag felerősödött a védjegyekkel kapcsolatos eljárásoknak,
valamint az ezekre vonatkozó szabályoknak, azok reformjának a jelentősége is.
Emellett kitértem a védjegy gazdasági jelentőségére is, és vizsgáltam a védjegy
jogintézményét gazdasági magánjogi szempontból egyaránt. Muszáj volt kitérnem
a védjegyekkel kapcsolatos bűncselekményekre, és azok jogosulatlan használatára, valamint a „védjegykalózkodásra” is, mivel sajnos a szellemi tulajdonnal és
a „védjegykalózkodással” összefüggő bűncselekmények nagy problémát jelentenek a különböző országok számára.54 E büntetendő cselekmények következtében
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teljesen értéktelenné válhatnak a leutánzott árucikkek. Maga a levédetés viszonylag könnyen megy, a döntő momentum azonban az, hogy az így kapott jogvédelem
a levédetett védjegy használatakor az utcán is megvalósul-e.
Következtetésként levonható, hogy a védjegy árujelző szerepe mellett rendkívüli jelentőségre tett szert a védjegy vállalatjelző szerepe is, mivel nem csupán
az adott vállalat termékét, illetőleg szolgáltatását tanúsítja, hanem jellemzi magát
a gyártó céget, vállalatot is.
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Absztrakt
A bizonyítási eljárás elmélete és gyakorlata a büntetőeljárás fejlődése során számos változáson ment keresztül, amelynek következtében a bűncselekmény más-más jelenségei kerültek a középpontba. A természettudományos ismeretek bővülésével, az interdiszciplináris
gondolkodás térhódításával a pszichikai jelenségek szerepe lényegesen megváltozott. Az
egyes fejlődési stádiumokban szinte kizárólagos bizonyítékforrásból csupán az egyik – vitatott értékű – bizonyítékforrás lett. Az empirikus tudományok szakadatlan fejlődése viszont
újra és újra, így napjainkban is felveti a tárgyi bizonyítékok prioritásának kérdéskörét.
Minthogy a corpus delicti súlyának meghatározása csupán a formális bizonyítás elvéhez
való visszatérést jelentené, a problematika helyes megoldása a bűnjelenségek vizsgálatának és értékelésének egységes tudományos alapokra helyezésében rejlik. E folyamat ugyan
kezdetlegesen, de megfigyelhető a kriminalisztikai azonosítás szerteágazó rendszerében,
amelyben a dialektikus materializmus ismeretelmélete teremt konszenzust. Jelen tanulmány
az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg.
Kulcsszavak: azonosítás, bizonyítás, bűnjel, ismeretelmélet, kriminalisztika

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK
A kriminalisztika a bűnfelderítés tudománya, amelynek végcélja az igazságszolgáltatás eredményességének előremozdítása, a bűnözés felszámolása.
„E cél elérése érdekében a kriminalisztika a tételes jog által meghatározott
keretekben olyan módszereket és eljárásokat tanulmányoz, dolgoz ki, amelyeknek segítségével a készülő és már elkövetett bűncselekmények felderíthetők, bizonyíthatók, elkövetőjük megállapítható és felelősségre vonható.”1

VISKI LÁSZLÓ: A kriminalisztika rendszeréről, in Az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője, 1960/1. szám, 94.
1

41

Doktori Műhelytanulmányok 2017

A büntetőjogszabályokra való felépülés és azok szolgálata azonban mégsem teszi
lehetővé, hogy a kriminalisztikára csupán a bűnügyi tudományok egyik ágaként,
közelebbről a büntető eljárásjog segédtudományaként tekintsünk, ti. „a társadalomtudományok osztályozásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a természettudományok és társadalomtudományok elhatárolása több tudomány esetében viszonylagos.”2 Ebből következően a kriminalisztika a tudományok rendszerében „a
természet- és társadalomtudományok egyik összekötő, közvetítő láncszemeként helyezkedik el.”3
A kriminalisztikai matériával szemben támasztott követelmény a következő: valamely múltbéli cselekmény rekonstruálható, sőt bizonyítható legyen bármikor a jövőben. A kriminalisztika ezen alapvető feladatát a bűncselekmény következményeképpen létrejött jelenségek észlelése, rögzítése és helyes értékelése
révén képes megoldani; így
„az emberek tudatában megrögződött emlékképekből, mint pszichikai jelenségekből, s az anyagi világ tárgyaiban bekövetkezett változásokból, mint fizikai jelenségekből szerez meggyőződést az elkövetett bűncselekményről.”4

A történeti tényállás helyes megállapítása azonban megköveteli, hogy az eljáró
hatóság e jelenségek észlelésén túlmenően azokat „a logika törvényei szerint rendszerezze, állapítsa meg való összefüggéseiket, válassza el a véletlen, a közömbös,
a felesleges, a kétes adatokat a szilárd, megbízhatóan rögzített tényektől.”5 Ezen
összefüggések felismerése, továbbá helytállóságuk bizonyítása „felmérhetetlen értékű közreműködést jelent a büntetőeljárás alapvető célkitűzéseinek a megvalósításában.”6

2. A BŰN JELENSÉGEI
A múltban zajlott cselekmény megismerése az objektív valóság visszatükröződési
folyamata. A kriminalisztikai azonosítás során ezért kiemelkedő szerepet tulajdoníthatunk a bűncselekmény fizikai és pszichikai jelenségeinek egyaránt. Ti.
FOGARASI BÉLA: A tudományok osztályozásának elméleti és gyakorlati kérdései, in
SZABÓ IMRE (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, V. kötet/1-4. szám, 1954, Magyar Tudományos Akadémia,
Budapest, 16.
3
VISKI: i. m. 94.
4
KATONA GÉZA: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntetőeljárásban, 1965, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 77.
5
ALAPY GYULA: Az azonosság és azonosítás néhány elméleti kérdése a kriminalisztikában,
in Az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője, 1930/2-3. szám, 264.
6
KATONA: i. m. 4.
2
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„az azonosítandó személy vagy tárgy valamely személy emlékezetében,
vagy pedig valamilyen anyagi változásban rögzítődve tükröződik. Ennek
megfelelően, míg az észleléssel kapcsolatos emlékezeti kép azonosításának
problémái a kriminalisztikai taktika, az anyagi visszatükröződés alapján történő azonosítás a krimináltechnika kutatási körébe tartozik.”7

E kategorizálás alapját azon római perjogi felfogás képezi, amely „a bűntetteket
következményeiknek fizikai vagy pszichikai jelenségekben testet öltő visszatükröződései szerint csoportosította.”8 Jogfejlődésünk sajátosságából adódóan azonban
e területen is a „terminológia teljes zűrzavara”9 uralkodik.
A bűnjel kifejezés mögött rejlő valódi jelentéstartalom a perbeli bizonyítás
fejlődéstörténetével együttesen vizsgálva érthető meg.
A bizonyítás ugyanis a büntetőeljárás központi része, amelynek gerincét
processzuális értelemben a bizonyító és a bizonyítandó tények között rejlő okozati
kapcsolat képezi.10 Egy tény ugyanis azért szorul bizonyításra, mert a büntetőjog
szempontjából mérvadó, míg akkor válik bizonyító ténnyé, ha a döntésre jogosult
hatóság a közöttük lévő okozati kapcsolatot valóságosnak fogadja el.11 A bizonyítási ok megállapítása így lehetővé teszi, hogy a történeti tényállást valamely absztrakt törvényi tényállás keretei közé illesszük.12
A bizonyításnak e tartalmi és formai elemeit azonban eltérő fejlődési ütem
jellemezi. Korábbi perjogi rendszereink maradványai ugyanis még a formális megszüntetésük ellenére is képesek a tételesjogban, avagy a jogalkalmazók jogtudatában tovább élni.13 A túlélt forma tehetetlenségi ereje pedig a „régi jogi és tudati

HAUTZINGER ZOLTÁN: A kriminalisztikai azonosítás elmélete, in DERES PETRONELLA–
HOMICSKÓ ÁRPÁD (szerk.): Studia in honorem Lajos Kovács, 2014, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 145.
8
KATONA GÉZA: Bizonyítási eszközök a XVIII-XIX. században, 1977, Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 255.
9
KATONA GÉZA: A nyomozás egyes kérdéseinek intézménytörténeti áttekintése, in Jogtudományi Közlöny, 1972/10. szám, 519.
10
BÓCZ ENDRE (szerk.): Kriminalisztika 1., 2004, BM Kiadó, Budapest, 29.
11
BÓCZ ENDRE – FINSZTER GÉZA: Kriminalisztika joghallgatóknak, 2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 26.
12
BÓCZ ENDRE: Kriminalisztika a tárgyalóteremben, 2008, Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó, Budapest, 32.
13
BARNA PÉTER: A bűnüldözés elvi kérdései, 1971, Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 252.
7
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intézmények hatókörét az eredeti érvényesülési időszakán túl is jelentős ideig fenntarthatja.”14 Így történt ez a vizsgálódásom szempontjából kiemelkedő szerepet
játszó corpus delicti („a bűncselekmény teste”15) jogintézményével is.
A corpus delicti kifejezést „a középkor jogászai az ölés büntetténél feltalált
hulláról kezdették használni,”16 amelynek processzuális jelentősége a késői feudalizmus inkvizitorius perstruktúrájában bontakozott ki. Mivel ezen időszakban Magyarországon a büntetőeljárás lefolytatását országos hatályú törvények nem szabályozták, a Habsburg-birodalom azon büntető jogforrásai irányadók számunkra,
amelyek „a német anyanyelvű lakossággal benépesített városok – Pestet is ideértve – bíróságainak tevékenységére befolyást gyakoroltak.”17
Az igazság perbeli megismerésére ekkortájt ugyanis a feudális osztály érdekeivel összhangban álló mechanikus szemléletmód volt a jellemző. A pozitívan
kötött bizonyítási rendszer18 kiterjesztésével a bűncselekmény felderítése, illetve
bizonyítása a bíró feladatává vált:
„a biróságot fel kell ruházni mindazon jogosítványokkal, melyek a bizonyítékok bárhonnan és bármily eszközökkel való megszerzésére szükségesek s
másodszer hogy a birói eljárás az anyagi igazság kutatásában semminemü
megszorítást vagy korlátokat nem tür. […] A bizonyítékok királynéja – regina probationum – a beismerés. Ennélfogva mindenkép oda kell törekednie
a birónak, hogy a vádlott beismerésben legyen. […] A tortura tana a bűnvádi
eljárás tudományának leglényegesebb alkatelemévé lett.”19

A feudális bíróságok önkényével szemben azonban a jelentősebb gazdasági és
pénzügyi hatalomra szert tevő európai polgárság megkísérelte azon garanciális feltételeknek a meghatározását, amelyekkel jogait a jogszolgáltatás területén is biztosítani tudta. Az objektív világ megismerésének újításai ezért a corpus delicti
megállapításainak eszközeiként és módszereiként vonultak be a késői feudalizmus
bírósági perrendtartásába. A Carolina20 által meghatározott egységes inkvizíciós
rendszernek így a XVII. századra kettős tagozódása bontakozott ki: a generális-,

14

KATONA: i. m. (1977) 23.
MÁRKUS DEZSŐ: Magyar jogi lexikon, II. Kötet, 1899, Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, 678.
16
PAULER TIVADAR: Büntetőjogtan, I. Kötet, 1872, Pfeifer Ferdinánd, Pest, 225-226.
17
KATONA GÉZA: Orvosi látleletek a Pesti Bíróság előtt a XVIII. század második felében,
in Orvostörténeti Közlemények, 1971/60-61. szám, 227.
18
A jogalkotó határozza meg azon bizonyítási eszközök minőségét és mennyiségét, amelyekből az anyagi igazság megállapítható.
19
FAYER LÁSZLÓ: A magyar bűnvádi perrendtartás vezérfonala, 1905, Franklin, Budapest, 5-7.
20
V. Károly által 1532-ben kiadott Constitutio Criminalis Carolina egészen a kapitalista
átalakulás végéig meghatározta a feudalizmus inkvizíciós büntetőeljárásának alapelveit.
15
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valamint a speciális inkvizíció. Amíg az előbbi a még bizonytalanul létező bűntett
elkövetésének tényére és körülményeire vonatkozott, addig az utóbbi a már ismert
gyanúsítottal szemben folyt.21
A Praxis Criminalis22 a corpus delicti megállapítását – azaz a bűntett valóságáról való meggyőződést (veritas delicti) – még a speciális inkvizíció részének
tekintette. I. József Bűnvádi Perrendtartása23 azonban azt már – a speciális szakasz
mellőzhetetlen előfeltételeként – a generális inkvizíció tárgyává tette. Ámde az
igazi áttörést mégis a Theresiana24 hozta, amikor a speciális inkvizíció elrendelésének törvényes feltételeként „bizonyos személlyel szemben megalapozott gyanújelek megállapítását követelte meg.”25 Következésképpen a corpus delicti olyan
indiciumok26 útján is megismerhetővé vált, amelyek meglátásom szerint a korabeli
közvetett bizonyítékok kategóriáját ölelik fel. Ti. „minden bizonyíték meghatározott bizonyítási témára közvetlen, azonban egy ettől eltérő, nagyobb bizonyítási
témával kapcsolatban már közvetett bizonyíték lesz.”27 A szóban forgó bizonyítási
rendszerben pedig a „tortura volt a bizonyítási szabályok központja, productiv
ereje; a tortura segélyével lehetett a közvetett bizonyítékot beismerés kicsikarása
által közvetlenné tenni.”28
A Theresiana tehát ezen okból kifolyólag tesz különbséget materiális és formális értelemben vett corpus delicti jogintézménye között. Ti. amíg a materiális
corpus delicti megállapításának csupán a materiális bűntettek esetében volt helye,
addig a formális corpus delicti minden delictum esetében irányadó volt. „Ilykép az
anyagi igazság, melyet e rendszer mindenek fölé helyezett … a bizonyítási szabályok útján vette fel magába az alaki igazság bizonyos elemeit.”29 Minderre csupán
ráadás volt a kínvallatás eltörlése,30 amellyel az igazságszolgáltatási gyakorlat
kénytelen volt szembeszegülni. A korabeli krimináltaktika – így a szellemi tortura

21

KATONA: i. m. (1977) 60.
III. Ferdinánd által 1656-ban kiadott Praxis Crimminalis.
23
I. József által 1708-ban kiadott Bűnvádi Perrendtartás.
24
Mária Terézia által 1769-ben kiadott Constitutio Criminalis Theresiana.
25
KATONA: i. m. (1977) 61.
26
„Az indicium az elkövetett bűntettel és a tettessel lényeges összefüggésben álló körülmény, amelyből keletkező ésszerű gyanú, vagy feltételezés alapján bizonyos személlyel,
mint tettessel szemben valószínű, esetenként határozott következtetés vonható le.” KATONA: i. m. (1977) 359.
27
SIMOR PÁL: A tárgyi bizonyíték, in Kriminalisztikai tanulmányok, 1966/5. kötet, 97.
28
FAYER: i. m. 11.
29
Uo. 8.
30
Mária Terézia 1776-ban szüntette meg a kínvallatást a bécsi Sonnenfels és a milánói
Beccaria tanai révén, amelyek iránt fia (ekkor már kormányzótársa), József is nagy érdeklődést mutatott.
22
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– módszerei ugyanis nem tudták kielégíteni e kötött bizonyítási rendszer szükségleteit:
„S ha a túlbuzgalmat lehetett is itt-ott visszaszorítani, de teljesen sikertelen
volt a küzdelem a vizsgáló bírák kényelmi szempontjaival. […] Ezen rendellenességek azt idézték elő, hogy a beismerés megfosztván még azon bizonyítási erejétől is, melylyel különben midőn önkénytes, kétségkívül bírnia
kell, a bűnper valósággal elesett egyik fontos bizonyítási eszközétől.”31

A bizonyítékok szabad mérlegelésének tana felé vezető útvonalról a Josephina32
sem tért le. A generális- és speciális inkvizíció között rejlő merev határvonalat
ugyanis csak látszólagosan sikerült feloldania, hiszen növelte az indiciumok perbeli bizonyításbéli szerepét a rendőrség vizsgálati hatáskörével karöltve. Elég csupán annak első és de facto leglényegesebb szakaszára33 utalnom: „A bűntett sajátosságainak megállapítását a közbiztonsági hatóságok részéről és az ügy átadása
a bíróságoknak.”34
Ezzel párhuzamosan Magyarországon a lényegesen alacsonyabb gazdasági,
társadalmi és tudományos színvonalnak köszönhetően egészen a feudális jogrend
végéig érvényesültek azok a szokásjogon alapuló perjogi intézmények, amelyek
megakadályozták a fentebb tárgyalt inkvizitórius perrendszer gerincét képező vizsgálati szakaszok kialakulását.35 „Bár Mária Terézia büntetőtörvénykönyve nem lépett Magyarországon hatályba, II. József törvénykönyve pedig tragikus, korai halála folytán nem került tartósan alkalmazásra”,36 a magyar jogirodalomban már a
XVIII. század derekán megjelentek azok az eljárásjogi művek,37 amelyek az inkvizitórius perjogi fogalmakat harmonizálni kívánták a magyar szokásjogi tételekkel.
Mindez utolérhető a magyar feudális jogfejlődés egyik legfigyelemreméltóbb termékében, az 1795-ös magyar büntetőkódex-tervezetben is, ami annak ellenére, hogy nem emelkedett törvényerőre, ugyancsak „nagy hatást gyakorolt a

31

FAYER: i. m. 13.
II. József által 1788-ban kiadott Sanctio Criminalis Josephina
33
II. József büntetőbírósági rendtartása ezen túlmenően a tettes sommás kihallgatásából és
a bűnügyi vizsgálatból állt.
34
KATONA: i. m. (1977) 68.
35
Uo. 73.
36
KATONA: i. m. (1971) 229.
37
Vö.: BODÓ MÁTYÁS: Jurisprudentia criminalis secundum praxim et constitutiones hungaricas in partes duas divisa, Pozsony, 1751; HUSZTY ISTVÁN: Jurisprudentia practica
seu commentarius novus in jus Hungaricum, Nagyszombat, 1766
32
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magyar büntetőjog fejlődésére, mivel a későbbi, reformkori javaslatok kialakításánál számos vonatkozásban mintául szolgált.”38 A tervezet ugyanis a Josephina
tagozódására alapozva első vizsgálati szakaszaként említi a bűntett tényállásának
a helyi hatóságok részéről történő megállapítását.39 III. szakaszába foglalt rendelkezései ezért kiemelkedő részletességgel írják körül a helyszínen foganatosítandó
hatósági intézkedések körét: „Minthogy pedig a bűnjel (corpus delicti) az elkövetett bűntett bizonyítéka, mindenekelőtt a bűnjel után kell nyomozni.”40
A tervezet bizonyítékokkal foglalkozó X. szakasza pedig amellett, hogy
meghatározza a bűnjel fogalmát, azt további garanciális rendelkezésekkel illeti:
„A vallomás akkor megalapozott, ha az említett tény és annak körülményei
más oldalról is igazaknak bizonyultak, és ha megvan a bűnjel. Éppen ezért,
ha nem áll rendelkezésre bűnjel, avagy előzetes létezése utólag a nyilvánvalóságig be nem bizonyosodott, akkor még a bíróság előtt tett vallomás sem
elegendő a büntetés, különösképpen pedig a halálbüntetés kiszabásához,
mert esetleg az életuntság idézte elő a beismerést. Ilyen esetben a bírónak
kutatnia kell a bűnjel után. […] Ezenkívül: a tanú vallomásának a meglévő
bűnjellel legalább annyiban meg kell egyeznie, hogy a lényeges körülmények tekintetében ne merüljön fel semmiféle ellentmondás. […] A bűnjel
nem egyéb, mint a bűntény nyilvánvaló létezési formája. […] Maga a bűnjel
még akkor sem képez teljes értékű bizonyítékot a bevádolt személy ellen, ha
szavatost nem tudna állítani […] kivéve azt az esetet, ha a bevádolt személyt
tetten érték és éppen kezében tartotta a bűnjelet, egyébként a bűnjel csak
gyanújele annak, hogy a bűntettet ő követte el. […] Annak érdekében, hogy
a gyanújelek bizonyító erejűek legyenek, mindenekelőtt előzetesen s nyilvánvaló módon bizonyítani kell a bűnjel meglétét.”41

Az 1795-ös büntetőkódex-tervezetünk fentebb idézett szakaszai jól érzékeltetik a
korabeli magyar jogászi gondoskodásmód azon sajátosságát, amely a corpus delicti fogalmát a feudális perjog hatására kiterjesztett, garanciális értelemben használta. Így azzal nem azonosíthatjuk csupán a mai terminológiánkban megnyilvánuló bűnjel42 kifejezést, ti. a corpus delicti magában foglalja „az elkövetett bűntett
valamennyi bizonyítékát és jeleit („indiciumait”)”43 egyaránt. Egyébiránt maga a
bűnjel kifejezés sem szerencsés, hívja fel rá figyelmünket egy korabeli glosszátor:
PUSZTAI LÁSZLÓ: Szemle a büntető eljárásban, 1977, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 69.
39
KATONA: i. m. (1972) 522.
40
HAJDU LAJOS: Az első (1795-ös) magyar büntetőkódex-tervezet, 1791, Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 405.
41
Uo. 416-427.
42
11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet értelmében bűnjel az a dolog, amit a büntetőeljárás során lefoglalnak.
43
KATONA: i. m. (1971) 228.
38
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„Corpus. vide Jus. – Delicti. Bűn jelnek nevezte T. Pefth Vármegye, de ez inkább
Indicium, azért jobb: Bűnnek maradványa.”44 Mindebben Pauler Tivadar is megerősít bennünket:
„Bűnjelenségek (gyanuok, gyanujel, indicium), tágasb értelemben oly körülmények, melyekből a büntett elkövetésére és szerzőjére valószinü következtetést vonhatni. Szorosabban véve, körülmények, melyekből valamely személy és büntett közötti egybefüggésnél fogva, részrehajlatlan megfontolás
után, annek bünösségét következtethetni. Miután a vádlottak bünösségét
vagy büntetlenségét igen sok esetben közvetlen bizonyítás utján ki nem
derithetni, ezen bizonyitéknak fontossága és szüksége kétségtelen.”45

Az univerzális büntetőjogon belül tehát „az indiciumtan volt az összekötő láncszem, amely az egyes bűncselekmények törvényes tényállási elemeihez pontosan
meghatározott bizonyítási követelményeket és módszereket kapcsolt.”46 A XVIIIXIX. században kiteljesedő univerzális büntetőjog azonban a tudományok specializálódási folyamatának köszönhetően viszonylag gyorsan felbomlott. A bizonyítási eljárás fejlődési iránya pedig szükségképpen tette lehetővé az újonnan kibontakozó megismerési módszerek adaptálását. A tudományok fejlődése azonban „a
különböző bizonyítékforrásokra nem egyforma mérvben”47 hatott.

3. A TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK PRIORITÁSÁNAK PROBLEMATIKÁJA
A XX. század első felében „mindinkább tért hódítottak azok a nézetek, amelyek a
tárgyi bizonyítékoknak nagyobb bizonyító erőt tulajdonítottak, mint a személyi bizonyítékoknak.”48 Amíg ugyanis az újonnan kibontakozó interdiszciplináris tudományterületek a tárgyi bizonyítékok vonatkozásában egészen új lehetőségeket tártak fel, addig a személyi bizonyítékokat negatív jelzőkkel illették: „Amit a kriminálpszichológia nyújt, túlnyomóan negatív természetű, megmutatja az emberi érzékelés, észlelés és visszaadás hiányosságát és megbízhatatlanságát.”49 E korabeli

SZIRMAI ANTAL: Magyarázattya azon szóknak, mellyek a’ Magyar Országi Polgári, ’s
Törvényes dolgokban elö-fordúlnak, némelly rövidebb formákkal, 1806, Cassoviae, 56.
45
PAULER: i. m. 444.
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KATONA: i. m. (1977) 362.
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SIMOR: i. m. 97.
48
KERTÉSZ IMRE: A tárgyi bizonyíték prioritásának problémája, in Jogtudományi Közlöny,
1971/10. szám, 447.
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álláspont kialakulásában kiemelkedő szerepe volt „az első ipari forradalom általános technika-népszerűsítő hatásának”50 és a krimináltechnika eredményeinek
egyaránt, amelyre a bűnözés visszaszorítására törekvő kapitalista államok oly erőteljesen támaszkodtak.
A bizonyítékok szabad mérlegelésének tana azonban eltérő nézeteket generált:
„ha a tárgyi bizonyíték a modern eljárásban – a tudomány és technika haladásának hatására – egyre nagyobb szerepet is játszik, annak ellenére sem
szabad vele kapcsolatban a régebbi idők hibájába esni, amikor a beismerő
vallomást a bizonyítékok királynőjének rangjára emelték.”51

Az empirikus tudományok szakadatlan fejlődése azonban újra és újra, így napjainkban is felveti a tárgyi bizonyítékok prioritásának kérdéskörét. E problematika
megoldása azonban nem a bizonyítékfajták értékének meghatározásában, hanem
vizsgálatuk és értékelésük egységes tudományos alapokra helyezésében rejlik.
A forenzikus azonosítás bizonyításbéli szerepének felértékelődése napjainkban egyre nagyobb igényt támaszt e különleges szakértelem birtokában végzett
tevékenység elméleti útmutatásai iránt. A téves szakértői azonosítás ugyanis számos justizmordnak képezi méregfogát. A nemzetközi színtéren megfogalmazódó
kételyek többnyire az azonosítási eljárás szerteágazó folyamatával – így a modern
és a klasszikus krimináltechnikai szakágak keretében foganatosított szakértői metódusok tudományos megalapozottságával – kapcsolatosak.52
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok joggyakorlatában kialakuló
Dabuert-követelmények53 illetőleg az egységes európai forenzikus térség54 létrehozására irányuló uniós törekvések55 már világszerte ismertek a kriminológusok
körében, meglehetősen kevés kutatás irányul a modern és a klasszikus krimnáltechnikai szakágak fókuszpontjában álló azonosítás módszerek szerteágazó, viszonylagos jellegére. Márpedig a szakértői módszerek minőségbiztosításának,
50
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Contamination – A Brief Look at the Present State of Play in the Forensic Arena, in Forensic Science International, Elsevier, 2006/2-3. szám, 157.
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Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993), 113 S.Ct. 2786
(1993)
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CZEBE ANDRÁS: A forenzikus tudomány európaizálódásának kezdő lépései, in KECSKÉS
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akkreditációjának és ellenőrizhetőségének a hiánya olyan kognitív torzításoknak
is képezheti forrását,56 amelyek a büntető igazságszolgáltatás eredményességét, a
bűnözés felszámolását korántsem mozdítják előre.
Az emberi kogníció ugyanis egy olyan összetett rendszeren alapul, amelynek információfeldolgozó képessége korlátozott. Az emberi agy ezért olyan egyszerűsítő mechanizmusokat alkalmaz, amelyek segítségével enyhíti kognitív terheltségét.57 Annak ellenére, hogy e mechanizmusok a megszerzett tapasztalattal –
így különösen a szakértelemmel – folyamatosan erősödnek, az emberi kogníció
hatékony és eredményes működését tévútra terelhetik.58 Ti. az előzetesen megszerzett tapasztalataink, elvárásaink és szükségleteink torzíthatják a körülöttünk lévő
materiális világból érzékelt információk feldolgozását.59 E kognitív tényezők pedig akkor válnak különösen meghatározóvá, amikor rossz minőségű, bizonytalan
és nehezen meghatározható információk képezik a szubjektív döntéshozatal alapját.60 Márpedig erre a szakértői bizonyítás körében is gyakorta sor kerülhet:
„Az azonossági vizsgálatok tetemes részénél a vizsgálat általános elvei ismertek, a konkrét végrehajtás terén azonban a szakértő mérlegel. Méginkább
szerepet játszik a szakértő mérlegelése, értékelése a vizsgálat eredményének
megállapításánál. … Úgy tűnik, hogy a tárgyi bizonyítékok köre különösen
azon a területen bővül, ahol a szakértő a puszta észlelésen túl döntően mérlegelő, értékelő tevékenységet fejt ki. Az ilyen tevékenység során pedig a
szakértő szubjektuma – ennek keretében asszociatív, kombinatív készsége
és egyéb egyéni tulajdonságai – kiemelkedő szerepet játszanak.”61

A harmonizációs törekvések kibontakozása ugyan kisebb léptekkel, de a krimináltaktikai azonosítás területén is megfigyelhetők. Így különösen az Amerikai
Pszichológiai Társaság ajánlásainak62 köszönhetően, melyek a felismerésre bemutatásból fakadó téves azonosítások kiküszöbölésére irányulnak. A „fehér könyv”
Vö.: CZEBE ANDRÁS – KOVÁCS GÁBOR: The Impact of Bias in Latent Fingerprint Identification, in BARANYI PÉTER (szerk.): 6th IEEE International Conference on Cognitive
Infocommunications (CogInfoCom), 2015, IEEE, 569-574.
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Vö.: WELLS – MARK – PENROD – MALPASS – FULERO – BRIMACOMBE: Exewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads, in Law and Human Behavior, 1998/6. szám, 1-39.
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rendelkezései ugyanis a Nemzeti Igazságügyi Hivatal (National Institute of
Justice) iránymutatásai63 révén az Egyesült Államok több mint 16000 bűnüldöző
szervezeténél váltak irányadóvá.64 Ráadásul a Nemzeti Kutatási Tanács (National
Research Council) közelmúltbéli beszámolójában – ugyancsak a fehér könyv rendelkezéseire hagyatkozva – további ajánlásokat65 fogalmazott meg a krimináltaktikai azonosítás foganatosítására.
Az emberi kogníció neurobiológiai architektúrájának ezért különös figyelmet kell szentelnünk az objektív valóság visszatükröződésének folyamatában. A
büntetőeljárás segédtudományainak ugyanis nem a bűn jelenségeinek rangsorolásához, hanem ellenkezőleg, azok mélyrehatóbb vizsgálatához, helyes értékeléséhez kell hozzájárulniuk.66
A megismerés dialektikus jellege azonban más vonatkozásban is meghatározza e kérdéskört, ti. a
„külső világról az érzékszervek segítéségével alkotott kép az első fokozata a
megismerési folyamatban. Az észlelés eredménye többoldalúan tükrözi
ugyan a jelenséget, a dolgok lényegének, belső okozati kapcsolatainak feltárása azonban csupán a gondolkodás segítségével történhetik.”67

Ezért témám szempontjából feltétlenül szükségesnek tartom a kriminalisztikai
azonosítás ismeretelméleti alapjainak áttekintését.

4. A KRIMINALISZTIKAI AZONOSÍTÁS ISMERETELMÉLETI ALAPJAI
A kriminalisztikai azonosítás ismeretelméleti alapjait az azonosságra vonatkozó
általános logikai törvényszerűségek képezik. Az azonosítás folyamatában ugyanis
együttesen kerülnek alkalmazásra a formális logika és a dialektikus logika tételei.

Vö.: NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE: Eyewitness evidence: A guide for law enforcement, 1999, Washington, DC: Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice.
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Mindez az azonosítás sajátos jellegéből, nevezetesen az objektív valóság egyes jelenségeinek önmagukhoz és másokhoz való viszonyának a feltárásából következik.68
„A logika törvényei csak az objektívnek a tükröződései az ember szubjektív
tudatában.”69 E tétel kibontása és konkretizálása a logika tudományának egyik
legfontosabb feladata.70 Következésképpen a logika a helyes gondolkodás formáinak és törvényszerűségeinek a tudománya, amely minden olyan tudomány között
fennáll, amelyeknek a tárgya az objektív valóság. A logika tárgyköréhez azonban
nem csupán a tudományos gondolkodás, hanem a mindennapi, az ún. „házi használatra”71 alkalmas gondolkodás is hozzátartozik.72 Ez utóbbi azonban
„nagymértékben átszövődött a gondolkodás igazságszerűségét zavaró tényezőkkel, az emberi tudás tudományelőtti vagy a tudás kezdeteiből származó
korszakának maradványaival, irracionális érzelmek és indulatok behatása
alatt áll.”73

Ebből kifolyólag a logikában a tudományos gondolkodásból kell magyarázni a közönséges gondolkodást, nem pedig fordítva.
A formális logika nem más, mint a logika feldolgozásának alsó, elemi foka,
amely nem alakítható át – a gondolkodás következetes és elmélyített materialista
felfogásán, a visszatükröződés elméletén alapuló – dialektikus logikává. Kiindulópontját és vezérfonalát ugyanis a formális meghatározások halmaza képezi, így
az, ami a legmegszokottabb vagy a leggyakrabban szembeötlő.74 A formális logika
tehát „a gondolati formákkal, mint állandó változatlan, szilárd és egymástól nemcsak megkülönböztetett, hanem elszigetelten, önálló, önmagában meglévő alakulatokkal foglalkozik,”75 ezért a valóság megismerésére önmagában képtelen.
A dialektikus logika ezzel szemben megköveteli, hogy továbbmenjünk, ti. a
tárgy való megismeréséhez, először meg kell ragadnunk, tanulmányoznunk kell
annak minden oldalát, minden kapcsolatát és közvetítését. „Sohasem fogjuk ezt
teljesen elérni, de a sokoldalúság követelménye megóv bennünket a hibáktól és a
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megmerevedéstől.”76 A dialektikus logika ezen túlmenően megköveteli, hogy a
tárgyakat fejlődésükben, önmozgásukban és változásukban szemléljük. Ugyanis
az ismeretelméleti logika az, amely „a megismerő gondolkodást mint fejlődési folyamatot, történeti folyamatot fogja fel.”77
E gondolati formák különbözősége tehát abban rejlik, hogy eltérő módszerekkel foglalkoznak a gondolkodással. Következésképpen a logika feladata, hogy
a gondolkodás törvényszerűségeit tudatosítsa, kezdve a formális logikától egészen
a dialektikus logika magasabb fokáig.
Minthogy a hagyományos logika lényegében az azonosság elvén alapul, továbbá a formális és dialektikus logika differentia specificája is leginkább e kérdésben érhető utol, ezért feltétlenül szükségesnek tartom e princípiumról kialakult logikai álláspont fejlődéstörténetének ismertetését.
A formális logika az – Arisztotelész által megformulázott – azonosság elvét
tekinti a gondolkodás alaptörvényének: minden A azonos önmagával. Röviden: A
est A. Mivel a magyar nyelv nem ismeri e kötőszót, szokásos az A = A formulát is
használni, amelyben az egyenlőségi jel az azonosságot jelenti. A tétel jelentése
tehát: A azonos A-val; avagy tagadó formában: nem-A azonos nem-A-val. E formula „nem tesz különbséget A mint a tárgyi, objektív valóság és A mint a gondolkodás része, eleme, alakulata között.”78 Ebből kifolyólag az azonosság törvényszerűségét egyaránt vonatkoztatja a valóságra és a gondolkodásra: minden dolog
azonos önmagával, az azonosság princípiuma a dolgok gondolásának feltétele. E
formális gondolkodás azonban csak annyiban helyes, amennyiben az a valóságban
fennálló azonosságot tükrözi vissza, ti. „ha nem így áll a dolog, az azonossági elv
… elveszti jogalapját.”79
Az azonosság tételének formális logikai, illetve metafizikus értelmezését
Hegel állította szembe annak dialektikus felfogásával. „Az igazság csak az azonosságnak a különbözőséggel való egységében teljes, s ennélfogva csak ebben az
egységben áll.”80 Az azonosság tételében tehát „több rejlik az egyszerű, elvont
azonosságnál; … A olyan kezdet, amely előtt valami különböző lebeg, amelyhez
tovább akar menni; de nem jut a különbözőhöz.”81 Következésképpen az igazi azonosság magában foglalja a különbözőséget. Ugyan a hegeli logika felismerte az
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azonosság és különbözőség azonosságát, de nem emelte ki az azonosság és a különbözőség különbségét.82 Utóbbival Engels foglalkozott behatóan hátrahagyott
természetdialektikai munkájában.
„A régi metafizikai értelemben vett azonossági tétel megfelel házi használatra, mikor kis arányokról vagy rövid időközökről van szó; … de az összefoglaló természettudomány számára, sőt annak minden egyes ágában … teljességgel elégtelen, … az azonosság és a különbözőség … egyoldalú pólusok, melyek csak kölcsönhatásukban, a különbözőségnek az azonosságba
való belefoglalásában fejeznek ki igazságot.”83

Az azonossági elv korszerű, tudományos felfogása szerint tehát helytelen e tétel
abszolút értelmezése, ti. a „mindennemű azonosság viszonylagos, csak bizonyos
összefüggésben, bizonyos vonatkozásban azonosság.”84 A dialektikus logika tehát
nem veti el az azonosság tételét, hanem azt mozgásba hozza. A modern tudomány
ugyanis különbözőségeket vél felfedezni ott, ahol a laikus gondolkodás azonosságot lát és fordítva. Mindezt a dialektika tudatosítja számára az azonosság viszonylagos értelmezésével, amely szerint „az azonossági elv alkalmazhatóságát minden
egyes területen, minden egyes összefüggésben külön kell megállapítani.”85 A tárgyak és a jelenségek ugyanis állandó változásban vannak, ezért önmagukkal való
azonosságuk sohasem abszolút. Bizonyos tulajdonságaik megváltoznak, míg más
tulajdonságaik megmaradnak.86
A dialektikus materializmus törvényszerűségeire támaszkodó kriminalisztikai azonosítás során ezért nem abszolút, hanem viszonylagos azonosságok megállapítására kerül sor. Eszerint az azonosítás fogalma, amely a formális logikai gondolkodás alapján a tárgyak önmagukhoz való viszonyának a megállapítására szorítkozott, kiterjeszthető a különböző tárgyak egymásközti viszonyának vizsgálatára is. Következésképpen a tárgyak sajátosságai megkülönböztethetők aszerint,
hogy azok egyetlen egy tárgy sajátosságai-e avagy más tárgyakon is előfordulhatnak.
Az azonosság fogalmának kriminalisztikai értelmezése tehát lényegében két
eltérő tevékenységet von egy fogalom alá: annak megállapítását, hogy egy tárgy
ugyanaz a tárgy, illetőleg bizonyos tárgyak csupán bizonyos tulajdonságaikra
nézve azonosak egymással. Kétségtelen, hogy a kriminalisztikai azonosítási tevékenység e két válfajának tárgyában ugyan különbséget mutat, de az azonosság és
a különbözőség dialektikus összefüggései folytán mégsem válik el egymástól. Az
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azonosítási tevékenység lényege ugyanis abban áll, hogy „az anyagi világban egymás mellett létező, számos megegyező és eltérő tulajdonságokkal rendelkező tárgyak önmagukhoz és egymáshoz való viszonyát tisztázza.”87 A tárgyak általánosés egyedi sajátosságainak vizsgálata alapján ezért egyaránt sor kerülhet a bizonyos
összefüggésben önmagával-, avagy más tárgyakkal való azonosságra vonatkozó
következtetések levonására. E kétféle konklúzió szoros összefüggése is azt indokolja, hogy a vizsgálati eljárást egységesen a dialektikus materializmus azonosítás
fogalmával jelöljük.

5. ZÁRÓ GONDOLATOK
A leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a bizonyítási eljárás elmélete és
gyakorlata a büntetőeljárás fejlődése során számos változáson ment keresztül,
amelynek következtében a bűncselekmény más-más jelenségei kerültek a középpontba. A természettudományos ismeretek bővülésével, az interdiszciplináris gondolkodás térhódításával a pszichikai jelenségek szerepe lényegesen megváltozott.
Az egyes fejlődési stádiumokban szinte kizárólagos bizonyítékforrásból csupán az
egyik – vitatott értékű – bizonyítékforrás lett.
Az empirikus tudományok szakadatlan fejlődése viszont újra és újra, így
napjainkban is felveti a tárgyi bizonyítékok prioritásának kérdéskörét. Minthogy a
corpus delicti súlyának meghatározása csupán a formális bizonyítás elvéhez való
visszatérést jelentené, a problematika helyes megoldása a bűnjelenségek vizsgálatának és értékelésének egységes tudományos alapokra helyezésében rejlik. E folyamat ugyan kezdetlegesen, de megfigyelhető a kriminalisztikai azonosítás szerteágazó rendszerében, amelyben a dialektikus materializmus ismeretelmélete teremt konszenzust.
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Az Alaptörvény rejtett alkotmányos identitás védelmi funkciója? – A Kúria kvótaellenes népszavazással kapcsolatban hozott végzésének vizsgálata az alkotmányos identitás tükrében
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Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi
Tanszék
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Absztrakt
Az Alaptörvény a nemzetközi jog/EU jog és a belső jog összhangját fogalmazza meg, azonban nem bontja ki a hierarchikus kapcsolatok mibenlétét, illetve – ami a tanulmány céljából a legfontosabb - a nemzetközi jog/EU jog Alaptörvénnyel (ezáltal az Alkotmánybírósággal) való kapcsolatáról sem esik szó. Vajon elég támpont-e az Alkotmánybíróság döntéshozatala során, hogy a belső jog a nemzetközi joggal/EU joggal nem lehet ellentétes?
Az Alkotmánybíróság munkája során mindhárom területet (nemzeti jogot, a nemzetközi jogot/EU jogot – a szerződések, a szokásjog, és a nemzetközi szervezetek felé irányuló kötelezettségek Magyarország részéről - és az Alaptörvényt) együtt alkalmazza. Ennek ellenére
még mindig ott lebeg előttünk a probléma, hogy a nemzetközi jogi/EU jogi kötelezettség,
mégis mennyiben, milyen irányban befolyásolja az alkotmánybírákat a döntéshozatal során?
Kulcsszavak: Alaptörvény, Alkotmánybíróság, alkotmányos identitás, Kúria, népszavazás

1. BEVEZETÉS
A kutatómunka során az elmúlt időszak eseményei lettek összekapcsolva, különös
tekintettel a kvótaellenes népszavazásra. Sok kérdés merült fel a témával kapcsolatban, azonban ugyanannyi kérdés maradt válaszok nélkül. A munka eredménye
nem fogja eldönteni a vitás kérdéseket, azonban új nézőpontból igyekszik megmutatni az alkotmányos identitás kérdéskörét, miszerint ez a védelmi mechanizmus
megtalálható az Alaptörvényben (legalábbis a Kúria végzéséből erre lehet következtetni) és az érvénytelen népszavazást követő alkotmánymódosítással gyakorlatilag csak megerősítve lett volna ez a rendelkezés. A kutatómunka során vizsgáltam az alkotmányos identitást, az Alaptörvény egyes rendelkezéseit, és feldolgoztam a Kúria kvótaellenes népszavazással kapcsolatban hozott végzését. Semmiképpen sem állítom, hogy ennek precedens jellegű ereje lenne, azonban érdemes
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részletesebben is foglalkozni az érvelés tartalmával. A végzéssel kapcsolatban nehéz függetlenül megállapítani, hogy a kérelmezőknek volt-e igazuk, vagy legalábbis hasznos, használható érveket hoztak-e fel, vagy pedig a beavatkozóként
megjelenő Kormánynak, végső soron pedig a Kúriának. A kérelmezők érvelése
között is találhatunk kifejezetten erős érveket, melyekre ki is térek a tanulmányban.

2. AZ ALKOTMÁNYOS IDENTITÁS
Az alkotmányos identitás fogalmát elsősorban körülírni lehet, mintsem meghatározni. A Maastrchti és a Lisszaboni Szerződésekben találkozhatunk a kifejtésével,
az utóbbiban a 3a. cikk (2) bekezdése foglalkozik ezzel a kérdéssel:
„Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és
helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat,
köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és
a nemzeti biztonság védelmét. Így különösen a nemzeti biztonság az egyes
tagállamok kizárólagos feladata marad.”1

A Lisszaboni Szerződés használja a nemzeti identitás kifejezést – ami lényegében
szinonimája az alkotmányos identitásnak – és kiemeli, hogy az elválaszthatatlan
része a tagállam alkotmányos berendezkedésének. Ezzel a rendelkezéssel megy
szembe az Európai Unió Bírósága, mikor kinyilvánította, „hogy a tagállamok nem
hivatkozhatnak saját alkotmányos berendezkedésükre annak érdekében, hogy az
uniós jogot szelektíven vagy diszkriminatívan alkalmazzák.”2 Ez az érvelés is érthető, mivel szeretnék elkerülni, hogy a tagállamok ne csak a pozitív rendelkezéseket fogadják el. A csatlakozási klauzula esetében került elő az akkor még Magyar
Köztársaság és az Európai Unió közti hatáskörmegosztás kérdésköre. „A jelenlegi
magyar csatlakozási klauzulával kapcsolatban azt kell rögzíteni, hogy egykori Alkotmány 2/A. §-a tovább él az Alaptörvény E) cikkében:”3 2/A. § (1) A Magyar

Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról Szóló Szerződés és az Európai Közösséget Létrehozó
Szerződés
Módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2007/306/01&from=HU (2017.02.14).
2
SZAKÁLY ZSUZSA: A történeti alkotmány és az alkotmányos identitás az Alaptörvény tükrében, http://uni-nke.hu/uploads/media_items/szakaly-zsuzsa-a-torteneti-alkotmany-esaz-alkotmanyos-identitas-az-alaptorveny-tukreben.original.pdf (2017.02.15), 34.
3
BALOGH-BÉKÉSI NÓRA: Szuverenitásféltés és alkotmány http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_57_Balogh-Bekesi.pdf (2017.02.15), 2.
1
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Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a
továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához
és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – egyes, Alkotmányból eredő
hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.4

3. A KVÓTAELLENES NÉPSZAVAZÁS ELŐZMÉNYE
2015. szeptemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot hozott, amely az Európai Uniós kvótarendszer előzményeként fogható fel. A minősített többségi szavazás során Magyarország, Csehország, Szlovákia és Románia ellenszavazatukkal
fejezték ki nemtetszésüket a határozattal szemben. A Magyar Országgyűlés rövid
időn belül reagált az eseményekre és 2015. november 17-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az Európai Unió Bírósága előtti semmisségi eljárás megindítására kötelezte a magyar Kormányt. Az indokolás alapját a szubszidiaritás elvének sérelme adta, mivel az érvelés szerint a nemzeti parlamentek nem tudtak kifogással élni, így a szubszidiaritás elve sérelmet szenvedett. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 263. cikke által biztosított semmisségi eljárás iránti keresetet a Kormány 2015 decemberében nyújtotta be az Európai Unió Bíróságához. Hasonlóképpen járt el Szlovákia is.
Az események azonban még nem értek véget. Magyarország Kormánya
képviseletében, a miniszterelnök kabinetfőnöke, mint a népszavazási kezdeményezés szervezője 2016. február 24-én országos népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Az NVB 4/2016. számú határozatával
hitelesítette az országos népszavazási kezdeményezés kérdését, amely több hónapon keresztül hatotta át, és osztotta meg a társadalmat. A kérdés így hangzott:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” Az NVB határozatában megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben,
valamint Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek megfelelt, így hitelesítette azt. A kérdés több részét is hevesen támadták a kérelmezők és tartalmi, logikai
hibákra is felhívták a figyelmet. Ezekkel a tanulmány nem szándékozik foglalkozni, helyette kifejezetten a „Országgyűlés hozzájárulása nélkül”-i rész kérdéskörét vizsgálja részletesebben, hiszen lényegében arról van szó, hogy az Európai
Unió hozhat-e olyan döntést, mellyel szemben nem lehet mit tenni, csak elfogadni.

1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya http://alkotmany.hu/alkotmanyok/hatalyos/hatalyosalkotmany.pdf (2017.02.15).
4
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Természetesen a fentitől függetlenül hozhat, tekintettel az elsődleges és még az
egyes, másodlagos jogforrásokra is.
A hitelesítést követően a Kúria elé került az ügy, amelyről a
Knk.IV.37.222/2016/9. sz. végzésében döntött. Hat kérelmező fejtette ki álláspontját a kérdéssel, és az ezzel összefüggésben megfogalmazott aggályokkal kapcsolatban, a legjelentősebb fejtegetések mégis a nemzetközi jog, az EU-s jog, és a
tagállami jog közötti kapcsolatokra fókuszáltak, lényegében az alkotmányos identitás kérdését érintették, azonban ez szó szerint nem volt használva a végzésben.
Az I.r. kérelmező kérelmében ismertette a népszavazási kérdés kapcsán a
vonatkozó uniós rendelkezéseket, így az ügyhöz tartozó elsődleges és másodlagos
uniós jogforrásokat. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az NVB által hitelesített
kérdés már eleve olyan tárgykört érintett, amely az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdése alapján nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, így annak hitelesítését
meg kellett volna tagadni.
A II.r. kérelmező a Kúria Knk.37.446/2014. sz. döntésére hivatkozott, miszerint nemcsak a nemzetközi szerződést kihirdető törvény, de a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség is tiltott népszavazási tárgykör, így a tanácsi határozat is ilyen tárgykört képez az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése alapján.
A kérelmekre reagálva a Kormány (képviselője útján) beavatkozást jelentett
be és érdemi nyilatkozatot is előterjesztett. Kifejtette, hogy a népszavazási kérdés
hitelesíthető, mivel szemben az I.r. kérelmező álláspontjával a kérdés az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, és nem sért nemzetközi szerződésből eredő kötelezettséget,
„mivel az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az egyes alapító szerződések
és azok módosításai, illetve a csatlakozási szerződések a belső jog részét képezik, amelyek a magyar alkotmányjog szempontjából már nem minősülnek
nemzetközi szerződésnek.”5

A szakirodalom is alátámasztja ezt a gondolatmenetet, mivel a magyar jogforrások
mellett az európai uniós jogforrások is a hazai jogrendszer részei, így a Kormány
szerint már nem minősülnek nemzetközi szerződésnek, tehát a kérdés nem sért
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettséget. Az érvelése lényege, hogy a szuverenitás átruházása nem volt általános a menekültügy területén. Az érvelés helytálló, mivel a menekültügyi politikával kapcsolatos szabályokat az Európai Unió
intézményei és a tagállamok közösen gyakorolják, tekintettel arra, hogy ez osztott
hatáskör. A menekültügyi rendelkezéseket az EUMSz 78. cikke tartalmazza. Úgy
vélem, a teljes cikk idézése fontos, mivel az érvelések között ritkán kerül elő ez a
rendelkezés, és annak tartalmi elemei.

5

A Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. sz. végzése.
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(1) Az Unió közös menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó politikát alakít azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli állampolgárok mindegyike számára
megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés tilalma elvének
tiszteletben tartását. E politikának összhangban kell lennie a menekültek
jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai genfi egyezménnyel és az 1967. január 31-ei jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb vonatkozó szerződésekkel.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg egy
közös európai menekültügyi rendszer létrehozása céljából, amely a következőket foglalja magában:
a) az Unió egészén belül érvényes, egységes menekült jogállás a harmadik országok állampolgárai számára,
b) egységes kiegészítő védelmet biztosító jogállás a harmadik országok
azon állampolgárai számára, akiknek, anélkül hogy európai menekült
jogállást kapnának, nemzetközi védelemre van szükségük,
c) közös rendszer a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén e személyek ideiglenes védelmére,
d) közös eljárások az egységes menekült-, vagy kiegészítő védelmet
biztosító jogállás megadására és visszavonására vonatkozóan,
e) a menedékjog vagy kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálásáért
felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumok és eljárások,
f) előírások a menedékkérők és a kiegészítő védelmet kérők befogadásának feltételeire vonatkozóan,
g) partnerség és együttműködés a harmadik országokkal a menedékkérők, illetve a kiegészítő vagy ideiglenes védelmet kérő személyek beáramlásának kezelése céljából.
(3) Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a
Tanács a Bizottság javaslata alapján az érintett tagállam vagy tagállamok
érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.6
„Az NVB által hitelesített kérdés uniós összefüggései részben az uniós jog
nemzetközi jellege, részben pedig az Alaptörvény Európai Unióra vonatkozó
szabálya, különösen a E) cikk szerint érvényesülnek. A népszavazásra feltett

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés
egységes
szerkezetbe
foglalt
változata
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=hu (2017.02.14).
6
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kérdés nem ütközik az E) cikk (2) bekezdésébe, mivel az Alaptörvény e rendelkezése külön utal arra, hogy az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig került sor
egyes hatáskörök többi tagállammal közös, az Európai Unió intézményei útján történő gyakorlására.”7

Véleményem szerint a Kúria tárgyban hozott végzésének talán ez a legfontosabb
pontja. A fenti érvelésben kifejti, hogy a feltett kérdés, nem ütközik az Alaptörvény hivatkozott cikkébe, mivel alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig került sor egyes hatáskörök többi tagállammal közös gyakorlására. Ezzel a mondattal a Kúria gyakorlatilag
alkalmazta a rejtett alkotmányos identitás védelmi funkcióját az Alaptörvénynek.
Fontos továbbá kiemelni a Kormány azon érvelését, miszerint az uniós
jogból eredő kötelezettségek és a nemzetközi szerződésből eredőek között nem
vonható párhuzam. Az Alkotmánybíróság 1053/E/2005. határozata értelmében az
Európai Közösségek alapító és módosító szerződései az Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából nem minősülnek nemzetközi szerződéseknek.8 A végzés, illetve az ügy alapja lényegében az Alaptörvény E) és Q) cikkeinek értelmezése körüli vita, nevezetesen, hogy tiltott tárgykörnek minősül-e a Nemzeti Választási Bizottság által hitelesített kérdés vagy sem. Lényeges ennek eldöntése, mivel a magyar alkotmányos gyakorlat eltérő joghatást tulajdonít az uniós jognak és a nemzetközi jognak.
A nemzetközi szerződésekkel szembeni Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d)
pontja szerinti tiltott népszavazási tárgykör tekintetében a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség érintettségét eltérően kell annak megfelelően
kezelni, hogy az Alaptörvény E) cikke szerinti “az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében (kötött) nemzetközi szerződés“ vagy Q)
cikke szerinti nemzetközi szerződésre vonatkozik a népszavazási kérdés.9

Összehasonlításképpen legyen előttünk az Alaptörvény szövege:
3.1. Alaptörvény E) cikk
(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. (2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele
érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó
jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az
Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. (3) Az Európai Unió joga - a
A Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. sz. végzése.
Uo.
9
Uo.
7
8
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(2) bekezdés keretei között - megállapíthat általánosan kötelező magatartási
szabályt. (4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.10

Az Európai Unióval kapcsolatos rendelkezések először – a korábban kiemelt szövegezéssel – az alkotmánymódosító törvény következtében kapott helyet az Alkotmányban, 2002-ben. Az erre vezető útra az Alkotmánybíróság vezette az alkotmányozó hatalmat, mivel kifejtette, hogy a csatlakozás érinti az ország szuverenitását,
és ezt tisztázni kell az Európai Unióba történő belépés előtt. Az Alaptörvény szabályozása már eltér a korábbitól, és deklarálja az európai uniós jogforrások kötelező erejét. „Az Európai Unió jogforrásai közül ugyan több eddig is kötelezően
alkalmazandó volt, azonban alkotmányi szinten most először került elismerésre az,
hogy a magyar jogforrások mellett az európai uniós jogforrások is a hazai jogrendszer részei és általánosan kötelező magatartási szabályokat tartalmazhatnak.”11
3.2. Alaptörvény Q) cikk
(1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. (2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog
és a magyar jog összhangját. (3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog
általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.12

Egyrészt rendelkezik a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak elfogadásáról külön transzformáció nélkül. Ezekben az esetekben a transzformációt
ugyanis maga az Alaptörvény hatja végre. A megfogalmazás következtében egyes
esetekben továbbra is vitás maradhat, hogy melyek a nemzetközi jog általánosan
elismert szabályai, de mindenképpen ide tartoznak az általános jogelvek és a nemzetközi szokásjog.”13

4. KUDARC-E AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS BUKÁSA?
Az E) cikk (2) bekezdésének módosítása a következőképpen történt volna:

Alaptörvény E) cikk.
Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez, 2013, Közigazgatási és Jogi Kiadványok,
Wolters Kluwer Kft. Budapest, 38.
12
Alaptörvény Q) cikk.
13
Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez, 63.
10
11
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„Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében
nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai
Unió intézményei útján gyakorolhatja. Az e bekezdés szerinti hatáskörgyakorlás összhangban kell álljon az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal
és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.”14

Az Alaptörvény R) cikke pedig a következő (4) bekezdéssel egészült volna ki „(4)
Magyarország alkotmányos identitásának védelme az állam minden szervének kötelessége.”15 Mindkettő nagyon komoly változást eredményezett volna. Az előbbi
a tényleges hatását tekintve, illetve hivatkozási alap lehetett volna az Európai Unió
Tanácsával szemben. Az utóbbi abból a szempontból lett volna érdekes, hogy
végre alaptörvényi szinten lett volna deklarálva az alkotmányos identitás fogalma,
habár a módosítás szövege sem árul el többet, mint amennyit most tudnánk róla
beszélni, valószínűleg bizonytalanul alkalmazták volna a rendelkezést. A fenti
gondolatmenetre hivatkozva, illetve a végzésben felhozott érvekre támaszkodva, a
tanulmány arra az eredményre kívánt jutni, hogy – igaz nincs leírva – van alkotmányos / nemzeti identitás védelem az Európai Unióval szemben az Alaptörvényben, még ha ez nem is egy univerzális védelem, tekintettel arra, hogy a nemzetközi
joggal szemben nincs ilyen védelem.

MELLÉKLET
A tanulmány során használt fogalmak:
A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés16 más alapokra helyezte a hatáskörök megosztását, és három típust17 különböztet meg:
1. Kizárólagos:
„Ha egy meghatározott területen a Szerződések kizárólagos hatáskört ruháznak az Unióra, e területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező
erejű jogi aktust, a tagállamok pedig csak annyiban, amennyiben őket az

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról szóló T/12458 sz. javaslat.
Uo.
16
A Lisszaboni Szerződés: bevezetés.
17
A hatáskörök elosztása az Európai Unión belül http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:ai0020 (2016.11.30).
14
15
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Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak célja az Unió által elfogadott jogi
aktusok végrehajtása.”18

2. Megosztott:
„Ha egy meghatározott területen a Szerződések a tagállamokkal megosztott
hatáskört ruháznak az Unióra, e területen mind az Unió, mind pedig a tagállamok alkothatnak és elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. A tagállamok e hatáskörüket csak olyan mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta. A tagállamok olyan mértékben
gyakorolhatják újra a hatáskörüket, amilyen mértékben az Unió úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról.”19

3. Kiegészítő:
„Meghatározott területeken és a Szerződésekben megállapított feltételek
mellett az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések megtételére, anélkül azonban, hogy ennek révén elvonná a tagállamok e területeken meglévő hatásköreit.”20

A szubszidiaritás elvét a Maastrichti Szerződés vezette be. Az elv jogalapja az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdése és a szubszidiaritás és az
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló (2. sz.) jegyzőkönyv.21 Az elv lényege,
hogy a központi hatalom csak kiegészítő funkcióval bír. Az Európai Unióról szóló
Szerződés 5. cikk (3) bekezdése három együttes feltétel meglétét követeli meg,
hogy az Unió intézményének fellépése összhangban legyen a szubszidiaritás elvével. A szubszidiaritás elve lényegében azt jelenti, hogy azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár
el, amikor és amennyiben a javasolt intézkedés céljait az uniós országok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén viszont jobban megvalósíthatók.22
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EUMSz 2. cikk (1) bekezdés.
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.
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http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html (2016.11.30).
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Központi ellátás – önellátó büntetés-végrehajtás
Hordósi Ágnes
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Tanszék

Absztrakt
A 2015. január 1-jén hatályba lépett új büntetés-végrehajtási törvény célul tűzte ki az
önellátó büntetés-végrehajtás megvalósítását az elítéltek teljes körű foglalkoztatása által,
hozzájárulva ezzel a törvényben nagy hangsúlyt kapott alapelvként megjelenő reintegráció
elősegítéséhez egyaránt. Az Állami Partnerség rendszerében részt vevő vállalkozások e
kiemelt törekvés eléréséhez járulnak hozzá. Teszik mindezt egy olyan cégjogi konstrukció
keretében, melynek alkalmazására a magyar büntetés-végrehajtási rendszer történetében
még nem volt példa. A Partnerségben részt vevő tizenegy korlátolt felelősségű társaság a
Bv. Holding Kft., mint uralkodó tag által ellenőrzött elismert vállalatcsoportként működik.
A cégcsoport célul tűzte ki minőségi termékek előállítását a fogvatartottak munkáltatásával
akként, hogy kiszámíthatóságával, átláthatóságával és hatékonyságával versenyképest
alternatívát jelentsen az állami megrendelések körében.
Munkám célja az önfenntartó büntetés-végrehajtás megteremtésének elősegítését célzó
cégcsoport rendszerének bemutatása, hatékonyságának vizsgálata.
Kulcsszavak: együttműködés, önellátás, reintegráció.

1. BEVEZETÉS
2015. január 1-jétől a büntetés-végrehajtási jog területét a 2013. évi CCXL. törvény szabályozza a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról (továbbiakban: törvény). A büntetés-végrehajtási törvény indokolásában kifejtetett azon körülmények között, amelyek az új
jogszabály létrehozásának indokait körvonalazzák, nagy hangsúlyt kapott az a
nemzetközi és immár belső jogi követelmény is, hogy alapvető jogokat érintő jogintézmények szabályozása törvényi szinten történjék, továbbá az az elvárás, hogy
a büntetés-végrehajtás szabályait egységes, átfogó kódex tartalmazza. A modernizáció jegyében nem elhanyagolható változások jelentek meg az új jogforrás keretén belül: meghatározásra került a büntetés-végrehajtási jogviszony jellege pönális
kényszerjogviszonyként, melynek egyik oldalán a büntetőhatalom kizárólagos letéteményeseként az állam, a másik oldalon pedig a törvényben meghatározott jogcímen fogva tartott személy áll. Új elemként fedezhetők fel a törvényben a szabadságvesztéshez kapcsolódó alapelvek, nagyobb hangsúlyt kap továbbá az izoláció
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korlátok közötti érvényesülésének követelménye, az egyéniesítés és a társadalomba való visszailleszkedés elősegítésének megvalósítására törekvés.1 A reintegráció kiemelt helyet kap a törvényben, hiszen önmagában véve is alapvető célként
jelenik meg, ezzel együtt pedig a munkáltatás is jelentős hangsúlyra tesz szert. A
reintegráció elősegítésében ugyanis a nevelési célú foglalkozásokon és az oktatáson túl a legnagyobb szerep a munkáltatásnak jut.2
A magyar büntetés-végrehajtás 2010-ben egy kormány által végzett vizsgálat útján azzal szembesült, hogy a fogvatartottak jelentős része még soha nem végzett rendszeres munkát. A büntetés-végrehajtás keretében ez két irányból is érinti
a rendszert. A tartási kötelezettségekhez való hozzájárulás sem volt kielégítő, illetve egy olyan elítéltnek, aki mindaddig soha nem vett részt rendszeres foglalkoztatásban, a munkaalapú társadalomba való visszailleszkedése is kétséges.3 A jogszabály ezért a fentiekben említett alapelvek érvényesítésén túl, a tartási költségekhez való hozzájárulás körében tapasztalt visszásságokra reakcióként, célul
tűzte ki az önellátó büntetés-végrehajtás megvalósítását az elítéltek teljes körű foglalkoztatása által, hozzájárulva ezzel a törvényben nagy hangsúlyt kapott alapelvként megjelenő reintegráció elősegítéséhez egyaránt.4
Ezen célok minél hatékonyabb elérésére 2015. február 26. napjával létrejött
egy speciális vállalatcsoportként működő rendszer. Munkám célja e rendszer, illetve a törvényben kiemelt hangsúlyt kapott alapelvek érvényesüléséhez való hozzájárulásának bemutatása.

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A fogvatartottak munkáltatása kapcsán is nóvumokat határoz meg tehát az új törvény. A korábbi, alaposan felülvizsgált állapothoz képest nagy változást jelent,
hogy immár minden részletszabály törvényi szinten került rendezésre. A vonatkozó - 1979. évi 11. számú - törvényerejű rendelet hatálya alatt a munkáltatás szabályai csak részben szerepeltek e jogforrásban. Olyan alapvető rendelkezések is,
mint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó alapvető jogok és kötelezettségek, rendeleti

VÓKÓ GYÖRGY: Magyar büntetés-végrehajtási jog, 2013, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 183. Vö.: 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról, 1. §, 7. §, 83. §.
2
PALLO JÓZSEF – TÖRŐCSIK BALÁZS: A magyar büntetés-végrehajtás szabályozási környezete az európai elvárások tükrében (2. rész), in Börtönügyi Szemle, 2011/3. szám, 26.
3
Vö: SZABÓ ZOLTÁN: A büntetés-végrehajtás központi ellátási tevékenysége, in Börtönügyi Szemle, 2013/3. szám.
4
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és
a szabálysértési elzárás végrehajtásáról, Preambulum.
1
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szinten nyertek szabályozást.5 Ez az állapot nemzetközi szinten is több alkalommal
kifogásolás tárgyát képezte tekintettel arra, hogy a fogvatartottak foglalkoztatásának szabályai mindennapi életüket olyan szinten befolyásolják, hogy azok törvényi
szintű szabályozást érdemeltek, és így váltak garanciálissá.6
A szabadságvesztés végrehajtása során továbbra is az egyik központi probléma az elítéltek munkáltatása. A törvényerejű rendeletnek a munkáltatásra vonatkozó célkitűzéseihez képest7 az új törvényben az önellátásra való törekvés jelenti
a többletet. Kiemelt cél a sok esetben hiányzó munkakultúra, a rendszeresség kialakítása a lehetőségekhez mért teljes körű foglalkoztatásra való törekvés keretében, mellyel így a tartási kötelezettségekhez való mind teljesebb hozzájárulás is
elérhetőbbé válik. A szabadságvesztés ideje alatt mindemellett olyan tudással kell
az elítélteket felruházni, amely egyrészről az általános ismereteiket bővíti, másrészről alkalmas arra, hogy megismert készségeiket és képességeiket fejlesztve növelje a szabadulás utáni jogkövető életmód esélyeit, azaz a reintegráció sikerét.
A törvényerejű rendeletben helyet kapott, a fogvatartotti munkaviszonyt
rendező szabályozás logikájára a Munka Törvénykönyvére való visszautalás volt
jellemző. A most hatályos rendszer azt a gyakorlati szempontból is praktikus szabályozást követi, hogy a Munka Törvénykönyvére való visszautalás nélkül, a teljes
szabályozást a büntetés-végrehajtási törvény részévé teszi. A jogalkotó ezen túl
célmeghatározásakor is szakított a korábbiakkal, és az elítéltek munkáltatása kapcsán szervezési és szervezeti célokat határozott meg a végrehajtás számára. A régi
jogforrás reintegrációt megfogalmazó célmegjelölése nem hordozott többlettartalmat tekintettel arra, hogy a szabadságvesztésnek, melynek meghatározó elemét jelentette a munkáltatás, egyébként is figyelemmel kellett lennie a reintegráció céljára. Az új törvény ehhez képest szervezési és szervezeti többletcélok meghatározása révén kíván eljutni az önellátó és részben önfenntartó büntetés-végrehajtás
megvalósulásához a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatása által.8
Az önellátó börtön fogalmára iránymutatást ad a törvény kommentára, e szerint:
„Önellátó börtön alatt értjük azokat a bv. szerveket, amelyek a közfeladatuk
végrehajtása során, a tevékenységükhöz szükséges termékeket, illetve

Lásd.: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet.
SZABÓ DÓRA: Az elítéltek foglalkoztatásának szerepe, in Bűnügyi Tanulmányok,
http://epa.oszk.hu/02500/02567/00004/pdf/EPA02567_Studia_Iuvenum_Iurisperitorum_4_2008_125-200.pdf (2016.12.06), 172.
7
Lásd: 1979. évi 11. törvényerejű rendelet, 44. §.
8
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény kommentára.
5
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szolgáltatásokat
jogszabályban
meghatározott
profil
alapján,
lehetőségeikhez mérten saját maguk állítják elő vagy biztosítják.”9

A fogvatartottak teljes körű munkáltatásának, s így az önellátó büntetésvégrehajtás létrejöttének alapját tehát elsősorban a büntetés-végrehajtási törvény
preambuluma, illetve annak 216. § (1) és (2) bekezdése adja. E szerint:
„216. § (1) Az elítéltek által végzett termelő munka szervezése során
törekedni kell a büntetés-végrehajtási szervezet önellátóvá és részben
önfenntartóvá tételére.
(2) Az állam a mindenkori költségvetés teherviselő képességének
megfelelően
az
adójogszabályokban
meghatározott
adóés
járulékkedvezményekkel támogatja az elítéltek teljes körű munkáltatásának
megvalósítását és a szabadulás utáni munkavállalását.”

Az idézett szakasz világosan jelzi, hogy változatlanul a szabadulás utáni
munkavállalás kiemelésével a reintegráció követelményét is elősegíteni törekszik,
új cél azonban az önellátó rendszer megteremtése. Megadja így az új felfogású
munkáltatás alapját a teljes körű foglalkoztatás követelményének többletével, a
központi ellátás rendszerének gyökerét azonban nem képezi önmagában a fenti
szakasz.
A törvény szervezési és szervezeti többletcéljainak megfelelő rendszer alapját három rendelet adja meg az idézett szakasz alapján és azzal összhangban, melyek részben korábbiak az új törvénynél:
 a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási
szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási
kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet;
 a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában
fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadásátvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM
rendelet;
 a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra
jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról,
valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti,
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V.
10.) BM rendelet.
E három jogszabály, illetve vonatkozó rendelkezései határozzák meg tehát vizsgált
rendszerünk kereteit az új törvénnyel összhangban értelmezve. A fogvatartottak
9

Uo. 3. pont.
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által végzett munka önmagában tágabb kört fog be a központi ellátás rendszerében
végzett munkánál, az önellátó büntetés-végrehajtás és a reintegráció céljának
megvalósulása szempontjából azonban hatékonyabb lehet e szűkebb keretben
érvényesülő foglalkoztatás.

3. EURÓPAI KITEKINTÉS
Az európai büntetés-végrehajtással kapcsolatos követelményeket rendező ajánlások közül az Európai büntetés-végrehajtási szabályokról szóló dokumentum (továbbiakban: Európai Börtönszabályok) kiemelendő.10 E gyűjtemény olyan csoportokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, melyek specialitása igényelte külön
követelmények meghatározását a nemzeti törvényünkben is kiemelt célként szereplő egyéniesítés és sikeres reintegráció megvalósulása érdekében. Ennek elősegítésében nagy szerep jut tehát a munkáltatásnak. Az Európai Börtönszabályok ide
vonatkozó rendelkezései egyértelműen pozitív elemként határozzák meg a munkáltatást, amelyet soha nem lehet büntetésként alkalmazni.11 Abban egységesség
mutatkozik az Európai Unió tagállamai között, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben való munkáltatás nem munkaviszonyként, hanem a büntetés-végrehajtási
jogviszonyon belül létrejött különleges jogviszonyként jelenik meg, melynek szabályai azonban nem állhatnak ellentétben a munkajogi normák lényeges követelményeivel.12 E szabályok is lehetőséget adnak arra, hogy az elítéltek ne kizárólag
az intézeten belül végezzenek munkát, a külső munkahelyen végzett foglalkozás
ugyanakkor szigorú garanciális szabályok szerződésbe foglalását igényli.13
A reintegráció kiemelt céljának érvényesüléséhez a munkavégzésen túl az
oktatási tevékenység is nagyban hozzájárulhat. Az Európai Börtönszabályok azt
nem határozzák meg pontosan, hogy az oktatási tevékenységnek milyen formában
kell megvalósulnia, a munkavégzést ugyanakkor nem válthatja fel. Ez azonban
nem áll ellentétben azzal, hogy az a fogvatartott, aki tanulmányokat folytat munkavégzés mellett, bizonyos kedvezményekre tehet szert, így például munkaidőkedvezményre jogosult.14
Hazai szabályozásunk célja egyben az e követelményeknek is megfelelni
szándékozó rendelkezéseivel, hogy hozzájáruljon egy „európaibb” büntetés-végrehajtás létrehozásához.
PALLO JÓZSEF – TÖRŐCSIK BALÁZS: A magyar büntetés-végrehajtás szabályozási környezete az európai elvárások tükrében (1. rész), in Börtönügyi Szemle, 2011/2. szám, 15.
11
Európai Börtönszabályok, 26. 1. szabály.
12
Európai Börtönszabályok, 26.4. szabály, 23. 13-16. szabály.
13
Európai Börtönszabályok, 26. 9. szabály.
14
http://www.bvok.esy.es/jegyzetek/nevelesi_jegyzet_2015.pdf (2015.06.30.) 48-49.
10
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4. A RENDSZER
A fenti rendeletek ugyanis ellátási kötelezettséget írnak elő a büntetés-végrehajtási
rendszer részére az ott meghatározott szervekkel szemben a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a
megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre
bocsátott források erejéig.15
E kötelezettségének tesz eleget a szervezet az Állami Partnerség védjegye
alá tartozó tizenkét elismert vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal.16
Az „Állami Partner” védjegyet Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 204
954-es számon lajstromozta 2011. május 30. napján.17 Az oltalmi idő is tehát ekkor
kezdődött. Az akkori cél a foglalkoztatottak által előállított termékek minőségének
tanúsítása volt, hosszú távú célként azonban már ekkor megjelent azon szándék,
hogy e védjegyet használók köre kiszélesedjen, és az állami gazdálkodásban előállított termékek és nyújtott szolgáltatások általában használt szimbólumává váljon. Az így lajstromozott védjegy alatt foglalkoztatnak elismert vállalatcsoportként
a gazdasági társaságok.
Az elismert vállalatcsoport fogalmát a Polgári Törvénykönyv határozza
meg, mely szerint:
„Elismert vállalatcsoport az összevont, konszolidált éves beszámoló
készítésére kötelezett, legalább egy uralkodó tag és legalább három, az
uralkodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben
meghatározott, egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés.”18

A Bv. Holding Kft. legfőbb szerve 2015. február 25. napján határozatot fogadott
el a Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról.19 Ennek keretében döntött
az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól, uralmi szerződés
megkötéséről. Ezzel vállalatcsoportba vonta az Adorján-Tex Kft.-t, az
Állampuszai Kft.-t, az Annamajori Kft.-t, a BUFA Kft.-t, a Duna Papír Kft.-t, a
Duna-Mix Kft.-t, az Ipoly Cipőgyár Kft.-t, a Nagyfa-Alföld Kft.-t, a Nostra Kft.-t,
a Pálhalmi Agrospeciál Kft-t. és a Sopronkőhidai Kft.-t. Az uralmi szerződés
megkötésére 2015. február 26. napján került sor, melyben deklarálták, hogy a
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés.
VARGA VALÉRIA: Önfenntartó börtönök – realitás vagy utópia?, in Börtönügyi Szemle,
2013/1. szám, 23.
17
http://www.allamipartner.hu/allami+partnerseg/vedjegyunk/vedjegyunk+2.html
(2016.12.06).
18
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:49. § (1) bekezdés.
19
http://www.bvholdingkft.hu/wp-content/uploads/2015/03/Legf%C5%91bb-szervhat%C3%A1rozata.pdf (2016.12.06).
15
16
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fogvatartottak kötelező állami foglalkoztatása, valamint a büntetés-végrehajtási
rendszer ellátási kötelezettségének hatékonyabb végrehajtása céljából
elhatározzák, hogy uralmi szerződést kötnek, így kívánják biztosítani a gazdasági
érdekek hatékony érvényre juttatását.20 E fontos és elvárt stratégiai célkitűzések
sikere szempontjából elkerülhetetlen volt az uralkodó tag és az ellenőrzött tagok
közötti hatáskör-megosztás és együttműködés szabályozása, melynek keretében az
ellenőrzött tagok az egységes üzleti cél megvalósításához szükséges mértékben
korlátozták önállóságukat az uralmi szerződésben foglaltaknak megfelelően.
A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint megkívánt egységes üzleti koncepcióként határozza meg a szerződés, hogy a részes gazdasági társaságok célja egy, a büntetés-végrehajtási szervezet, gazdasági társaságok által ellátható feladatait optimálisan teljesítő, a teljes fogvatartotti foglalkoztatás, az önellátás és részbeni önfenntartás irányába ható, azt meghatározó integrált vállalatcsoport kialakítása, melynek keretében törekedik a működési kiválóságra és hatékonyságra, illetve arra, hogy a központi ellátás piacán meghatározó szereplővé váljon. Ezen üzleti koncepció sikeres működtetése érdekében a vállalatok összehangolt számviteli, pénzügyi, kontrolling, közös beszerzési, informatikai rendszer talaján kívánnak működni, összehangolt humán erőforrás menedzsment, marketing
tevékenység kialakításával, összehangolt vagyongazdálkodási, fejlesztési és beszerzési döntésekkel és összehangolt jogi tevékenység és jogi tanácsadó szolgálat
működtetésével, melyek szabályai részletesen meghatározásra kerültek a szerződésben. A szerződés rendelkezik az ellenőrzött tagokat az egységes üzleti célok
végrehajtása körében terhelő kötelezettségekről és az őket megillető jogokról egyaránt. Rendelkezik továbbá az uralkodó tag kötelezettségeiről, melynek körében
elsőként joggyakorlását az egységes üzleti koncepció céljához kötött joggyakorlásra korlátozza. Feladata ezen túl az egyes üzletpolitikák közötti ellentmondások
kiküszöbölése, továbbá tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a hitelezők, valamint
a tulajdonosi jogok gyakorlója részére.21
A társaságok szervezete alapvetően a Kft.-re általában vonatkozó szabályokhoz igazodik, különleges közfeladata révén azonban fennállnak bizonyos specialitások. Felügyeleti feladatokat vonatkozásukban például az állandó könyvvizsgálón és a felügyelőbizottságon kívül különleges helyzeténél fogva a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Belügyminisztérium, illetve a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága is ellát minden tagként szereplő társaságra nézve tekintettel arra, hogy egyszemélyes tulajdonos a Magyar Állam. Ennélfogva a taggyűlés
hatáskörébe tartozó kérdésekben a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója
20

http://www.bvholdingkft.hu/wp-content/uploads/2015/03/URALMISZERZ%C5%90D%C3%89S.pdf (2016.12.06).
21
Uralmi szerződés, http://www.bvholdingkft.hu/wp-content/uploads/2015/03/URALMISZERZ%C5%90D%C3%89S.pdf (2016.12.06).
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dönt. Ez a személy esetünkben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
aki ebből eredő jogait és kötelezettségeit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
útján gyakorolja. Helyette és nevében megbízási szerződés alapján, az abban foglalt korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága jár el, akinek képviseletét a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el.22

5. ÖSSZEGZÉS - JÓ AZ IRÁNY?
2016. szeptember 26. napján a működés rövid ideje alatt született tapasztalatok
megvitatására megtartott konferencián elhangzottak szerint, míg 2010. évben a
foglalkoztatottság 55-60 százalék körül volt, addig 2015. évben ez a ráta elérte a
87 százalékot is a központi ellátás rendszerének köszönhetően.23 Említésre került,
hogy e számszerű növekedés nem az egyetlen pozitív tényező a rendszert érintően.
A rabok által előállított termékek jó minőségű árunak minősülnek, melyek így
felveszik a versenyt a piacon elérhető más árukkal. Elhangzott a foglalkoztatás
fontosságának hangsúlyozásán túl az oktatás nem elhanyagolható volta. Az
eredményesség miatt is elkerülhetetlen a jó képzési rendszer kialakítása, hiszen jó
szakember képes magas színvonalú termékek előállítására, de a rendszer célja
egyben, hogy az elítélt piacképes szakmával térjen vissza a munkaalapú
társadalomba, melynek gyakorlati fortélyait már az intézeti lét során
elsajátíthatja.24
A rendszerben résztvevő ügyvezetők beszámolói alapvetően pozitív hangvételűek, de együttműködésbeli hiányosságokat fedtek fel. Az Európában fellépő
új körülmények például szükségessé tették a fogvatartotti munkaerő átcsoportosítását. Az ideiglenes biztonsági határzár építése és átalakítása miatt több fogvatartott munkájára volt szükség ezen a területen, ennek hiányát azonban az Állampusztai Kft. érezte meg. Az általa foglalkoztatott munkaerőből 39 fő esett ki, akik pótlása nehezen ment végbe.25 Megfelelő együttműködés esetén ilyen nehézségek elkerülése megelőzhető lenne, ennek kialakulásához azonban még időnek kell eltelnie.

22

http://www.bvholdingkft.hu/wp-content/uploads/2015/04/modositottszmsz_20151215.pdf
(2016.12.06),
http://www.bvholdingkft.hu/wp-content/uploads/2015/08/MNV_SZT_104_008_Megbiz%C3%A1si_szerz%C5%91d%C3%A9s.pdf
(2016.12.06), http://www.bvholdingkft.hu/wp-content/uploads/2015/05/Megbizasi_Szerzodes_MNV-BVOP.pdf (2016.12.06).
23
http://www.allamipartner.hu/5+eves+a+kozponti+ellatas+1.html (2016.12.06).
24
http://www.allamipartner.hu/5+eves+a+kozponti+ellatas+1.html (2016.12.06).
25
http://www.allamipartner.hu/ugyvezetoi+ertekezlet+allampusztan+1.html (2016.12.06).
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Külső munkáltatás esetén mindig kulcskérdés az őrzés megvalósítása, a
munkáltatás biztonsági kérdései. E körben olyan körülmények is relevanciával bírnak, melynek laikusként nem tulajdonítanánk jelentőséget. Az időjárási viszonyok
például nagy veszélyforrásokat rejthetnek magukban. A hirtelen fellépő köd vagy
vihar, melyre az őrzést végző büntetés-végrehajtási szakember nem tud felkészülni, jó alkalmat biztosíthat szökés véghezviteléhez.26 Mezőgazdasági munkák
kapcsán a problémát jól szemléleti az eset, mikor az embermagasságot is meghaladó kukoricás adottságait kihasználva tűnt el az elítélt. Az őrzést élő munkaerő
végzi hiányos biztonságtechnikai felszereléssel, amely adott esetben a telefont jelenti, mely akkumulátorának lemerülése esetén ismét lehetőség adódik a fogvatartott számára. Az új büntetés-végrehajtási törvény a reintegrációs őrizet jogintézménye tekintetében bevezette az elektronikus távfelügyeleti eszköz használatát.
Ennek gyakorlata mindmáig kialakulóban van, alapvetően pozitív fogadtatást élvezve a gyakorlati szakemberek részéről, és valódi lehetőséget adva az elítéltek
számára.27 Ennek mintájára a műholdas alapú távfelügyeleti eszközök felhasználása a jövőben - akár a közeljövőben - elképzelhető a fogvatartottak foglalkoztatása
során, csökkentve ezzel az élő munkaerőre háruló terhet.28 A büntetés-végrehajtási
intézeten kívüli munkavégzés vonatkozásában ez olyan előrelépést jelentene,
melynek eredményeképpen ellenőrizhető lenne a munkahelyre való érkezés, az ott
tartózkodás, amely így lehetőséget teremtene a szállító és felügyelő személyzet
számának csökkentésére.
A hazánkban jelenleg uralkodó szabályok által meghatározott irány alapvetően pozitív értékelést érdemel, és az európai elvárásoknak megfelelni szándékozó.
Az új törvény megszületésével a bevezetésben jelzett legfontosabb elvárásoknak
való megfelelés bekövetkezett, a mindennapok gyakorlatában azonban még váratnak magukra bizonyos korszerűsítések, illetve az együttműködés terén is várható
fejlődés.29

SCHMEHL JÁNOS – KOVÁCS TAMÁS: A fogvatartottak foglalkoztatásának biztonsági kérdései
Pálhalmán.
http://epa.oszk.hu/02700/02705/00074/pdf/EPA02705_bortonugyi_szemle_2008_2_011-019.pdf (2016.12.06), 15.
27
VESZELI DÁNIEL: A reintegrációs őrizet bevezetése a büntetés-végrehajtás tevékenységrendszerébe, in Börtönügyi Szemle, 2015/3. szám, 97.
28
Uo. 90.
29
Vö: VÓKÓ GYÖRGY: A büntetés-végrehajtás szerepe a jogállamban, in Börtönügyi
Szemle, 2014/1. szám, 6.
26
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A kettős forradalom hatása a 19. század eleji geopolitikai viszonyokra – Avagy a polgári jogállam születése1
Kelemen Roland
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék
Email: kelemenr85@gmail.com

Absztrakt
Jelen tanulmányban a szerző a 19. század kezdetén fennálló geopolitikai viszonyokat mutatja be, valamint a kettős forradalomnak (ipari forradalom és polgári forradalmak) hatását az államra, gazdaságra és társadalomra. Ennek során kitér az abszolutizmus államának jellegzetességeire a 19. század elején fennálló társadalmi, gazdasági viszonyokra, valamint azok együtthatására. A vizsgálat kiterjed a glóbusz teljességére, mégis kiemelt helyet foglal el a kettős forradalom gyúpontját képező államok vizsgálata, így az angliai és
franciaországi állapotok elemzése. A szerző ezt követően górcső alá helyezi a kettős forradalom alapján bekövetkező geopolitikai változásokat és azok hatását az államra. Különös
tekintettel a polgári liberális állam megjelenésére, a kapitalizmus térnyerésére, valamint
a biztonságpolitikai körülményekben bekövetkezett változásokra.
Kulcsszavak: geopolitika, abszolutizmus, polgári állam, jogállam, ipari forradalom, kapitalizmus
„Az

újítások korában minden káros, ami nem új. A monarchia hadviselési módja
nekünk már nem felel meg, mert mi másfajta emberek vagyunk, és mások az ellenségeink is. A népek hatalma és hódító ereje, politikájuk és hadviselésük eredményessége mindig is egy elvtől, egyetlen hatalmas intézménytől függött […]”2 a
háborútól.
A Saint-Just-tól származó fenti sorok tökéletes összefoglalását adják századának. A 19. század ugyanis rendkívül jelentős változásokat eredményezet az emberiség történelmében. A kettős forradalom – ipari és polgári – alapjaiban rendezte
át a korábbi társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedést. A polgári forradalom felszámolta az abszolút államot, a feudális rendi különbségeket, uralkodóvá

Jelen tanulmány a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány PhD-ösztöndíj program támogatásával valósult meg.
2
Saint-Just beszámolója a Nemzeti Konventben a Közüdvi Bizottság nevében a II. év első
hónapjának 19. napján (1793. október 10.). – HOBSBAWM, ERIC J.: A forradalmak kora
(1789-1848), 1988, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 78.
1
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tette a szabad versenyes kapitalizmust. Az ipari forradalom találmányai révén lehetővé vált a tömegtermelés, a földgolyó egyes pontjai közötti kereskedelem, a
közlekedés és a kommunikáció felgyorsult. A hadviselés terén pedig életre hívta a
totális háborút, amely a vesztfáliai világrend felfogása szerint még mindig a szuverenitás külső oldalának legfontosabb mozzanata volt, emellett viszont továbbra
is érvényesült a hatalmi egyensúly elvének törékeny, de évszázadok óta fennálló
toposza.
Maga a 19. század hosszú évszázad volt. A forradalmaknak, a háborúknak
és a boldog békeidőknek, a gazdasági fellendülésnek és a recessziónak, a polgári
felemelkedésnek és a munkásság nyomorának, a polgári jogok térnyerésének és a
gyarmati lakosság elnyomásának kettős arculata jellemezte. Kiindulópontjának tekinthetjük, akár az Észak-Amerikai gyarmatok függetlenségi nyilatkozatának kiadását (1776) vagy a nagy francia forradalom kirobbanását (1789)3 az ekkor meginduló folyamatok és a korszakban felépült társadalom, gazdaság, valamint világszemlélet végpontja a 20. század őskatasztrófájának kirobbanására tehető, vagyis
az első világháború kitörése tekinthető a végnapjának.
Felmerül a kérdés, hogy ezen események (a kettős forradalom) milyen hatásokat gyakoroltak a glóbusz geopolitikai viszonyaira és azok milyen viszonthatást eredményeztek az állam működésében. Tanulmányomban a 19. század hajnalának államát, társadalmi, gazdasági viszonyait veszem górcső alá, valamint a kettős forradalom hatását ezek összességére.

1. ÁLLAM, TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG A 19. SZÁZAD HAJNALÁN
A hosszú 19. század hajnalának tekinthetjük a klasszikus polgári átalakulás megindulását közvetlenül megelőző időszakot, vagyis a 18. század utolsó előtti évtizedét.
Az állami önkény alapvetően kódolva volt az 1780-as években még uralkodó államformában, az abszolút monarchiában. Szuverén volt a monarcha, aki

John Lukács a napóleoni háborúk 1815-ös lezárásától datálja a 19. század kezdetét, azonban eme szemlélet figyelmen kívül hagyja, hogy a polgári átalakulás klasszikus időszakának kezdeteként az általam is megjelölt időpontok tekintendők, amely folyamatok nem zárultak le az 1815-ös bécsi kongresszussal, hanem Nyugat-Európa esetében csak rövid
nyugvópontra jutottak, azonban az események láncolata tovább folyt Európa keleti és déli
részein. Az ipari forradalom felfutása pedig pontosan az említett forradalmak időszakára
tehető, amelynek hatásai, átalakulást sürgető mechanizmusa nyilvánvalóan nem szakadhatott meg a napóleoni korszak végeztével. John Lukács ezen szemléletét lásd: LUKÁCS,
JOHN: A XX. század és az újkor vége, 2006, Európa Könyvkiadó, Budapest, 11-12.
3
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abszolút és állandó hatalmát istentől nyerte. Az uralkodó joga volt, hogy „rendelkezzen javaikkal, személyükkel és az egész állammal tetszése szerint…”4 Jellemző
erre az uralmi formára és az azzal kapcsolatos állam által is képviselt felfogásra az
– a Niccoló Machiavelli-től származó – gondolatmenet, hogy
„szeretetre méltó legyen a fejedelem, vagy inkább féljenek tőle: mivel az
emberek akaratától függ, szeretik-e az uralkodót, viszont a fejedelem akaratától, hogy félnek-e tőle, igazodjék a bölcs uralkodó aszerint, ami tőle függ,
s nem aszerint, ami másoktól; tehát mint mondottam, csak arra kell vigyáznia, hogy gyűlöletet ne érezzenek iránta.”5

Az abszolutizmus időszakában „a rendeknek nincs semmiféle hatalmuk ítélni, parancsolni, határozni, hiszen még összegyűlni vagy szétoszolni sem szabad nekik
egyértelmű parancs nélkül.”6 A rendek, vagy a nép
„királyuk engedélye nélkül nem dönthetik meg uralmát, nem térhetnek viszsza az egyenetlenkedő sokaság zűrzavaros körülményeihez, s nem ruházhatják át a képviselés jogát jelenlegi képviselőjükről egy másik személyre vagy
gyülekezetre. Mert mindenki mindenkivel szemben kötelezve van arra, hogy
mindazt, amit a jelenlegi uralkodó cselekszik vagy célszerűnek tart megtenni, sajátjának ismerje el, és saját megbízásából történő cselekedetnek tekintse…”7
„Hatalma azonban mégsem teljesen korlátlan, amennyiben az isteni és a természeti törvények mégiscsak megalapozzák a szuverén hatalom letéteményesének felelősségét és alávetettségét, így ezen instrumentumok mégiscsak
lerontják az általa hozott döntéseket. Az uralkodót kötik továbbá az alattvalókkal kötött megállapodások (még a polgári jog körébe tartozók is), így ezeket sem szegheti meg érvényesen.”8

A monarcha joga a jogszabályalkotás, a háború és béke joga, az állami tisztviselők
kinevezése és eltávolítása, a legfőbb bíráskodás, a kegyelmezés joga, valamint az
állammal kapcsolatos legjelentősebb pénzügyi, gazdasági döntések meghozatala
(pénz kibocsátás, terhek és rendkívüli adók kirovása).9
A legfőbb kötelessége a salus populi. „Ennek előfeltétele a védelem kifelé,
a béke befelé, a jólét és a lehető szabadság.”10 Ennek köszönhetően is rögzíthető,
BODIN, JEAN: Az államról – Válogatás, 1987, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 77.
MACHIAVELLI, NICCOLÓ: A fejedelem, 2006, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 86.
6
BODIN: i. m. 84.
7
HOBBES, THOMAS: Leviatán – Vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma, 2014,
Kossuth Kiadó, Budapest, 115.
8
PONGRÁCZ ALEX: Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben (PhDdolgozat, kézirat), 2016, Győr-Budapest, 29-30.
9
BODIN: i. m. 119.
10
HORVÁTH BARNA: Angol jogelmélet, 2001, Pallas Stúdió-Attraktor Kft, Budapest, 148.
4
5
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hogy „bár a szuverént köti a jog, rendkívüli helyzetekben nem köteles betartani
saját ígéreteit s a jog kötöttségeit,”11 ugyanis „ha sürget a szükség, az uralkodó
mégsem várhatja meg sem a rendi gyűlés, sem a nép beleegyezését, amelynek üdve
a bölcs uralkodó előrelátásától és frissességétől függ…”12 ekkor a magántulajdont
is áthágva „…magánszemélyek javait is elveszi az állam megőrzése érdekében…”13
A társadalmi egyenlőtlenség alapvetően kódolva volt a feudális rendi kiváltságokban. Az uralkodónak is érdeke volt ezen feudális, hűbéri viszonyokon alapuló társadalom alapjainak fenntartása hiszen innen eredt hatalmának a forrása.
Emellett viszont az abszolutizmus által megkövetelt erős állam (gazdaságilag, katonailag) elvárta az uralkodótól, hogy megerősítse a jobbágyságot és a polgárságot,
vagyis az adózás egyedüli alanyait, az állam legfőbb bevételi forrásait. Ezen túlmenően pedig a képzett polgárság állami hivatalokhoz juttatásával megpróbált elszakadni az arisztokrácia kevésbé képzett, de a hatalomból állandó jelleggel részesedni kívánó rétegétől, hogy továbbra is fenntarthassa uralkodásának abszolút jellegét, vagyis a rendek kizárását a kormányzásból.
A polgárság aránya, azonban még a fejlett nyugati államokban is elenyésző
volt a lakosság teljes hányadához viszonyítva. Minden 5 emberből 4 falusias közegben élt. 1789-ben London 1 millió, Párizs fél millió polgárral rendelkezett,
mindösszesen huszonkét olyan város volt, amelynek lélekszáma meghaladta a 100
ezer lakost (spanyol 4, olasz 5, francia és német 2-2, lengyel, portugál, holland,
osztrák, ír, skót, török pedig 1-1, valamint a fent említett két főváros). Legnagyobb
problémát a mobilitás teljes hiánya jelentette, ugyanis a legtöbb falusias környezetben született egyén az esetek jelentős hányadában még közvetlen környezetét
sem kívánta elhagyni, így a társadalmi felemelkedésük, vagy esetlegesen más termelési ágazatban munkaerőként való megjelenésük ebben az időszakban rendkívül
csekély számban fordult elő.14
A Nyugat-Európai viszonyokhoz képest Közép-Kelet-Európa társadalmi állapotai még összetettebbek voltak. A régióban két tucatnyi nemzetiség élt fél tucat
vallást gyakorolva. A legnagyobb problémát jelentette, hogy ezen nemzetiségek
többsége más népek alávetésében élt (lásd például szerbek, görögök, albánok, bolgárok, később lengyelek), vagyis a meglévő birodalmak mindegyike soknemzetiségű volt, egy-egy uralkodó etnikum köré szerveződve. Ezen a területen jóval nagyobb volt a szakadék a városiasodott területek és a vidék között és számarányuk

PACZOLAY PÉTER: Bevezetés a Carl Schmitt Politikai Teológia című kötete elé, 1992,
AKAPRINT Nyomdaipari Kft, XI.
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BODIN: i. m. 85.
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is jóval eltér a nyugati részekhez képest. Míg Angliában 1750-ben a városi lakosság a teljes lakosság 17%-át tette ki (1850-re már többen élnek városban), addig a
Habsburg Birodalom területén ez alig érte el a 2%-ot. 1790-re a legnagyobb városok még mindig alig vethetőek össze a nyugati nagyvárosokkal, Bécs lakossága
ekkor 200 ezer, Varsóé 150 ezer, míg a század elején alapított Szentpéterváré 190
ezer fő volt. Tehát a legnagyobbak sem érik még el a felét, ötödét sem Párizs és
London népességének. A régió többi városiasodott települését főként királyi akarat
emelte a városok sorába, hogy támaszt nyújtsanak a nemességgel szemben, azonban számarányuk okán ez soha nem valósulhatott meg. A társadalom döntő többségét kitevő parasztság a második jobbágyság intézménye miatt, szinte teljes jogfosztottságban élt, alárendeltek voltak földesuraiknak, akik a lehető legnagyobb
mennyiségű jobbágyi szolgáltatást kívánták kicsikarni tőlük. Védelmet és csekély
jogaik biztosítását az abszolutista uralkodóktól remélhettek, aki intézkedéseikkel
próbálták megerősíteni ezt a társadalmi osztályt, annak reményében, hogy így nagyobb mennyiségű adóbevételre számíthattak tőlük (lásd például Mária Terézia
vagy II. József intézkedéseit).15
Tovább növelte a társadalmi elégedetlenséget, hogy a nemesség, mint rend
makacsul ragaszkodott privilégiumaihoz, társadalmi rangjához, amelyek alapja
még mindig a földbirtok volt. „Nyugat-Európa legtöbb országában az így értelmezett feudális rendeknek politikailag még erős gyökerei voltak, holott gazdaságilag
már mindinkább elavult.”16 Gazdasági hanyatlás, elavulás (a birtokaikat fejleszteni
képtelenek voltak, hiszen kellő szakértelemmel nem rendelkeztek ehhez) arra ösztönözte őket, hogy egyre nagyobb intenzitással használják ki születési kiváltságaikat. Ennek egyik eszköze volt a földesúri jogviszonyból eredő jogosultságaik fokozása, vagyis a paraszti szolgáltatások lehető legnagyobb mértékű emelése. A
másik eszköz pedig, hogy minden jövedelmező hivatalnoki pozícióból megpróbálták kitúrni a közrendűeket. Jól megfigyelhető ez Svédország esetében, ahol 1719ben 66% volt a közrendűek aránya a hivatalnokok teljes számához képest, míg ez
a szám 1780-ra már alig érte el a 23 %-ot. Franciaország esetében ez a feudális
reakció is sietette a forradalom kitörését. Nyugat-Európában és főként Franciaországban
„a kormánygépezet mind képtelenebb volt alapvető feladatainak ellátására,
beleértve az adószedést is. Vidéken a kulcsfontosságú kormánytisztviselők,
a prefektusok egyre kevesebb sikerrel küzdöttek azért, hogy érvényre juttas-
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sák a párizsi rendeleteket, és hogy megtörjék a vidéki Franciaországot jellemző jogok és kiváltságok különös keverékét, melyek egy része a messzi
középkorba nyúlt vissza.”17

Közép-Kelet-Európában pedig a nemesség rövidlátó, tántoríthatatlan ellenállásán
elbuktak a felvilágosult uralkodók szinte minden modernizációs kísérletei. II. József a halálos ágyán visszavonta reformjainak jelentős részét. Nagy Katalin orosz
földön nemhogy nem tudta végigvinni reformterveit, de az 1785-ben kiadott „adománylevél a nemesség számára” – amely a nemesi jogok összefoglalása volt –
konzerválta a feudális rendi kiváltságokat.18
Az Észak-Amerikai angol gyarmatok esetében a brit kormányzat adókivetési politikája váltotta ki a legjelentősebb ellenállást. A probléma forrása leginkább
abban lelhető fel, hogy a gyarmatok lakói magukra is érvényesnek gondolták az
angol polgárokat megillető jogokat, így elvárták, hogy adót csak és kizárólag az ő
beleegyezésükkel vethettek volna ki rájuk. Az anyaország, azonban a hétéves háború sikere után elvárta volna a kolóniákon élőktől, hogy nagyobb arányban részesedjenek az állam kiadásaiból. A gyarmatok lakóinak önrendelkezési vitáját a kinyilatkoztatási törvénnyel (Declaratory Act) kívánták lezárni, amely kimondta az
angol parlament abszolút szuverenitását az angol korona által birtokolt területek
felett. Végül azonban ez és az újonnan kivetett adók, valamint a korona folyamatos
jogtiprása elvezetett az amerikai függetlenségi háborúhoz.19
Az államok rendkívül visszás viszonyai a 18. század elején visszaköszöntek
a gazdasági életben is. A kezdeti részvénytársaságok, amelyek főként a külkereskedelem lebonyolításában vettek részt, rendkívül nagy hozammal kecsegtettek.
Emellett viszont óriási károkat is okozott ezen társasági forma alulszabályozottsága. A század első évtizedeinek részvényszédelgései Anglia esetében is jelentős
károkat okoztak. 1720-ban mikor a részvénylufi kipukkant a Déltengeri Társaság
részvényeinek értéke egyik napról a másikra 87 %-kal csökkent. Ez volt az első
nemzetközi tőzsdepiaci összeomlás a világon.20 Ennek ellenére Anglia polgárai a
század végére már régen túlléptek a részvényszédelgés okozta károkon. Franciaországban az állam viszont a század egészében nem tudta kiheverni a John Law
okozta gazdasági összeomlást, amely következtében a gyarmati kereskedelem
csődbement, a bankjegyek elértéktelenedtek, az állami hitelek megrendültek. Az
állam mindenhol különleges társasági formává minősítette a részvénytársaságokat,
ROBERT, MARTIN: Európa története 1789-.1914 - Az ipari forradalom és a liberalizmus
kora, 1992, Akadémiai Kiadó, Budapest, 12.
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alapításukat szigorú szabályokhoz kötötte, mindkét államban egyéni törvényalkotási aktusra volt szükség létrehozásukhoz, a tagok felelősségét pedig korlátlanná
tették és betiltották a bemutatóra szóló részvényeket.21
A katasztrofális részvényügyletek mellett egyre inkább a gazdasági növekedés gátját képezte a merkantilista gazdaságpolitika, amely az állam szempontjából
„azt jelentette, hogy az aktív külkereskedelmi mérlegen keresztül minél több
pénzhez, illetve nemesfémhez igyekeztek jutni. A merkantilista gazdaságpolitikai gyakorlat ugyanis az országok gazdagságát a nemesfémek felhalmozásában látta, ezért törekedett az aktív külkereskedelmi mérleg biztosítására,
az export növelésére.”22

A merkantilista gazdaságpolitika Colbert idején és a Frigyesek Poroszországában
lehetővé tette az állam számára, hogy megreformálja az adórendszert, a protekcionista gazdaságpolitika alkalmazása – védővámok rendszer – révén támogassa a
manufaktúrákat, új iparágakat honosítson meg, fejlessze az infrastruktúrát, azonban mindeközben mesterségesen óvta a hazai tőkés ipart a külföldi iparral folytatandó versenytől.23
„A merkantilizmussal szemben a gazdasági élet szabadságának követelése a
>>laisser faire, laisser aller<< népszerű hívószavának csatasorba állításával
történt meg…, amely valójában tehát a tulajdonjogot és a kereskedelem szabadságát jelentő természeti törvény abszolút tiszteletét jelenti.”24

Adam Smith 1776-ban megjelent klasszikus művében A nemzetek gazdagságában
is döntés és tulajdon szabadsága mellett érvelt, továbbá támadta a protekcionizmust és a feudális maradványokat. Kiemelte, hogy a tőke, munkaerő szabad és
optimális felhasználása kizárólag olyan társadalomban lehetséges,
„[…] amely engedi, hogy a dolgok a maguk természetes útját kövessék, ahol
teljes a szabadság, s ahol minden ember teljesen szabadon választja a neki
megfelelő foglalkozást és azt annyiszor változtatja, ahányszor jónak látja.
Az ilyen társadalomban jól felfogott érdeke mindenkit arra késztet, hogy az
előnyös foglalkoztatási területeket keresse, a hátrányosokat pedig kerülje.”25

A gazdasági és társadalmi átalakulást sürgette az ipari forradalom korai korszakában megjelenő találmányok nyomán kialakuló fellendülés is. Az ipari forradalom
HORVÁTH ATTILA: A magyar magánjog történetének alapjai, 2006, Gondolat Kiadó,
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valódi beindulása a statisztikai adatok alapján 1780-as 90-es évekre tehető, hiszen
a számadatok innentől mutatnak hirtelen, éles emelkedést.26 Azonban már az 1760as évektől jelentek meg új találmányok, amelyek révén az ipari termelés fokozódott, amely a nyereséget jelentősen megnövelte. Az első találmányok főként a textiliparban és a bányászatban jelentek meg (Kay repülő vetélője, Hargreaves mozgókocsis vetélője, Cartwright gépi szövőgépe, Darby vasérc kinyerésével kapcsolatos eljárása, amit Smeaton és Cort továbbfejlesztett és jelentős volt még James
Watt gőzgépe).27 Nem meglepő módon, így Angliában 1750 és 1770 között a pamutkivitel 10-szeresére emelkedett, a kialakuló tömegtermelésnek köszönhetően
az export jelentősége folyamatosan nőt – ennek valós geopolitikai hatásai majd az
1810-es évektől érzékelhetőek igazán. Franciaország külkereskedelme 1720-1780
között megnégyszereződött. „A pamutipar gyors és hirtelen fejlődése pedig biztosította, hogy az ipari forradalom szükségessé is váljék, és megteremtette azokat a
feltételeket, amelyek megvalósulását lehetővé tették.”28
Az abszolutista államok gazdasági viszonyai ellenére az ipari forradalom
korai szakaszának eredményei és a gyarmatok kizsákmányolásának lehetősége jelentős haszonnal kecsegtettek a polgárság számára. A kereskedők ismét megerősödtek, gazdagodtak.
„A nábob vagy ültetvényes olyan vagyonnal tért meg a gyarmatokról, amely
felülmúlta a vidékies kapzsiság legmerészebb álmait… A hajótulajdonoskereskedő mellett az ügyvédekből, jószágigazgatókból, helyi sörfőzde-tulajdonosokból, kiskereskedőkből és hasonlókból álló középosztály, amely kisebb vagyont gyűjtött a mezőgazdaságból… sőt a manufaktúra-tulajdonosok
is, csupán szegény rokonnak számított.”29

Ezen tapasztalatokat látva a középosztály jelentős hányada mozgásba lendült.
„Mivel nélkülözhető pénzzel rendelkező egyének, akik készek voltak pénzüket az eljövendő osztalék reményében befektetni, főként a középosztályból kerültek ki – értelmiségiek, kiskereskedők, üzletemberek voltak – s mivel az ő takarékosságuk és tetterejük vált az ipari forradalom hajtóerejévé és
tőkés viszonyok megteremtőjévé, ez a forradalom – legalábbis kezdetben –
a középosztályt jutalmazta gazdagsággal és politikai hatalommal.”30

Ez a középosztály Nyugat-Európában a 19. század elejére már jelentős gazdasági
befolyásra tett szert. Azonban az abszolút állam bizonytalanságai (magántulajdon
26
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védelmének intézményes hiánya, legalapvetőbb emberi jogok szabályozatlansága,
merkantilizmus visszáságai), a feudális jog hiányosságai (partikularizmus, szokások uralma, kodifikálatlan jogterületek), valamint a politikai mozgástér szűkössége egyre inkább érzékelhető elégedetlenséget szült, amely kiegészült az alsóbb
néposztályok nyomorából fakadó rendszerrel szembeni gyűlölettel.
A feudális béklyótól szabadulni kívánó polgárság ideológiai támaszát jelentették a felvilágosodás eszméi és gondolkodói. A világ – főként Nyugat-Európa –
új korszakba lépett
„… s ehhez általában a fény (vagy fények) képzete társult, azaz az intellektuális fejlődésnek, a gondolat felszabadításának, a boldogság eléréséhez és a
bölcsesség megszerzéséhez nélkülözhetetlen igazságok birtokbavételének
eszméje. E tudatállapot fölfelé ívelő mozgásnak képzeli el a történelmet, ez
utóbbi nem lévén más, mint szakadatlan előrehaladás az értelem győzelme
felé.”31

Emellett pedig „nem volt még rá példa, hogy egy század gondolkodói ennyire szolidárisak legyenek, s ennyire világosan lássák helyüket a történelemben.”32
A felvilágosodás gondolkodói lándzsát törtek a polgári szabadságjogok, az
önkorlátozó állam, a népfelség elve és a jogbiztonság mellett.
„Locke valóságos forradalmat indított el azon meglátásaival, hogy az emberek >>jogfeladásának<< célja az élet, a szabadság és a tulajdon jobb megóvása, hogy a közjó a törvényhozást is korlátozza, illetve hogy a törvényhozó hatalmat csak érvényes, kihirdetett, hatályban lévő törvények alakjában, és >>közismeretes tekintéllyel<< felruházott bíróságokon keresztül lehet gyakorolni.”33

Montesquieu a Törvények szelleme című munkájában lefektette a hatalmi ágak
egyensúlyának és elválasztásának az elvét. Rögzítette, hogy a három klasszikus
hatalmi ághoz (törvényhozás, végrehajtás, ítélkezés) tartozó egyes hatáskörökbe
foglalt jogosultságokat nem gyakorolhatja egy személy vagy állami intézmény.34
Jean Jacques Rousseau az állambölcselet egyik legnagyobb klasszikusa, megfogalmazta a népszuverenitást és hangsúlyozta, hogy
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„ameddig több ember, egyesülve, egy testnek tekinti magát, egyetlen akaratuk van, amely célja a közös fennmaradás és az általános jólét. Ennek következtében az állam minden mozgatóereje erőteljes és egyszerű, minden alapelve világos és érthető; a közjólét mindenütt láthatóan az előtérbe lép és felismeréshez csak a józan ész szükséges. A szabadság, egyetértés és egyenlőség ellensége a politikai szőrszálhasogatásnak.”35

A társadalmi, gazdasági, jogi viszonyok mellett elősegítette a kettős forradalom
térnyerését a 18. század háborúinak sora. A korszak államközi viszonyait uralta a
vesztfáliai világrendben kiforrott elvek összessége. Kialakulása a 30 éves háború
és azt lezáró vesztfáliai (Osnabrück és Münster) békéhez köthető, amely időszakban Richelieu bíboros révén uralkodóvá vált az államérdek primátusának (raison
d’état), valamint a nagyhatalmi egyensúlynak az elve.36
„A vesztfáliai béke fordulópontot jelentett a világtörténelemben, mert az általa lefektetett elvek egyszerűek, könnyen áttekinthetőek és magukkal ragadóak voltak. Nem a birodalom, a dinasztia vagy a felekezeti hovatartozás,
hanem az állam lett az európai rend alapköve. Rögzítették az állami szuverenitás koncepcióját. Leszögezték, hogy a szerződő felek mindegyikének
joga van megválasztani, minden külső intervenciótól mentesen, a saját belpolitikai struktúráját és vallási orientációját…37 hétköznapi nyelven fogalmazva a világ nemzeteinek közössége – arra törekszik, hogy visszaszorítsa
a világ anarchikus jelenségeit a nemzetközi jogi és szervezeti struktúráknak
egy olyan kiterjedt hálózatával, amely előmozdítja a nyílt kereskedelem és
egy stabil nemzetközi pénzügyi rendszer kialakulását, rögzíti a nemzetközi
konfliktusok rendezésének alapelveit…”38

A vesztfáliai rend keletkezésekor rögzített gazdasági elvek, mint fentebb láthattuk
újragondolásra szorultak ekkor már, főként a merkantilizmus térnyerése okán.
Emellett viszont a nemzetközi politikai viszonyokat uralta a hatalmi egyensúly
elve.
„A hatalmi egyensúly rendszere nem jelentette a válsághelyzetek vagy akár
a háborúk elkerülését. Amikor megfelelően működött, mindössze azt tűzte
célul maga elé, hogy korlátozza a konfliktusok kiterjedését és az államoknak
azt a lehetőségét, hogy hatalmukat másokra kiterjesszék. Nem annyira a békét, mint inkább a stabilitást és mértéktartást akarta megvalósítani.”39

ROUSSEAU, JEAN JACQUES: A társadalmi szerződés, 1947, Phönix-Oravetz Kiadás, Budapest, 112.
36
VARGA GERGELY: A vesztfáliai szuverenitás érvényessége a nemzetközi kapcsolatokban, in Nemzet és Biztonság, 2015/1. szám, 32-33.
37
KISSINGER, HENRY: Világrend, 2015, Antall József Tudásközpont, Budapest, 34.
38
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KISSINGER, HENRY: Diplomácia, 2008, Panem Könyvkiadó, Budapest, 13.
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Az elv működése tetten érhető volt a 18. század konfliktusaiban: nagy északi háború (1700-1721),40 spanyol örökösödési háború (1701-1714),41 osztrák örökösödési háború (1740-1748), hétéves háború (1756-1763),42 amerikai függetlenségi
háború (1775-1783),43 amelyben mindig a többség szövetkezett a hegemóniára
törő féllel szemben, azonban ezen háborúk jelentős gazdasági áldozatokat követeltek. Ezen áldozatok jelentősen megnövelték az egyes államok államadósságát,
egyre növekvő terhet róttak a társadalom adózó tömegeire. Az államok azonban
döntő többségükben így is megrogytak. Anglia a 18. században, hogy elkerülje az
államcsődöt értékesítette monopóliumait a Nyugat-Indiai Társaságnak, Franciaország azonban lényegében beleroppant az amerikai függetlenségi háború támogatásába, amely egyenesen elvezetett a nagy francia forradalomhoz.
A preindusztriális korszakban, amennyiben kitekintünk Európából, meg kell
állapítani, hogy a korszakban elhanyagolható a különbség vagyoni és kulturális
tekintetben, az egy főre jutó nemzeti össztermék 1750-1800 között szinte azonos
értékű volt. Ez javarészt a Kínai Birodalomnak köszönhető, amelynek területén a
világ népességének egyharmada élt, méghozzá az európai átlagot meghaladó életszínvonalon. Európának ekkor nem volt még számottevő katonai főlénye sem,
győzelmeit nem a fegyverzet modernségének, hanem a magasabb szervezettségnek köszönhette.44
A Kínai Birodalom a mandzsu Csing-dinasztia uralma alatt ereje teljében
volt ekkor, területi kiterjedése a 17-18. századi hódítások révén megduplázódott
(ekkor hódították meg Kelet-Turkesztánt, Tibetet, Külső-Mongólia jelentős részét), népességének száma pedig elérte a 300 millió főt. Kína városai európai léptékkel hatalmasak voltak, Soochow, Hangchow, Nanking, és Peking már ekkor
milliós nagyvárosok voltak. Shanghai viszont csak az európai térnyerés révén a 19.
század közepére válik jelentős várossá. Kultúrája hatással volt Európára, amelynek
ekkor még nem volt kiszolgáltatott.45
Az Ottomán Birodalom Bécs 1683-as ostromát követően hanyatlásnak indult, amelyet az 1762 és 1792 közötti orosz hadjárat felfedett. A birodalom ekkor
is még hatalmas, de gyenge, a szultán valójában már csak névlegesen uralkodott.
Svéd hegemónia törekvésekkel szemben szövetkezett Oroszország, Lengyelország és
Dánia.
41
Spanyol trónért és a francia hegemónia törekvésekkel szemben szövetkezett Hollandia,
Ausztria, Anglia, Portugália és Savoya.
42
Szilézia megszerzéséért és a gyarmati rendszer átalakításáért.
43
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségéért és az angol hegemónia ellen szövetkezetek az amerikai gyarmatok, Franciaország, Spanyolország és Hollandia.
44
HOBSBAWM, ERIC J.: A Birodalmak kora (1874-1914), 2004, Pannonica Kiadó, Budapest, 20-21.
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HUCKER, O. CHARLES: China’s Imperial Past – An Introduction to Chinese History and
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A 19. században az európai diplomácia egyik központi kérdésévé vált, hogy a
Nagy Beteg esetleges széthullását, szétosztását követően ki fogja irányítani Délkelet-Európát.
Afrika lényegében ekkor még érintetlen, a Jóreménység-fok körüli kisebb
területek kivételével, fehér kolonizálók csak a part menti kereskedelmi pontokra
jutottak el.
Összességében azonban megállapítható, hogy a 19. század hajnalán már
megkezdődött az európai államok révén a társadalmi rend aláásása az Európán kívüli területeken: tömeges méreteket öltött a rabszolga kereskedelem, az Indiai
Óceán térségébe versengő gyarmatosító hatalmak hatoltak be, Közel- és KözépKeleten kereskedelmi és katonai összetűzések jelentették a bomlasztó erőt, bár
Észak-Amerikából kiszorulni látszottak az európai hatalmak, Közép- és Dél-Amerika gazdasági és politikai függése továbbra is nyilvánvaló volt. Megkezdődött az
afrikai és ázsiai területek meghódítása – kisebb számban, de már a 16-17. században megjelentek spanyol és portugál hódítók – amelynek első jelentősebb eredményeit az angolok érték el, akik uralmuk alá hajtották India egy részét (Bengált). Az
európai hatalmi politika felpörgött, amelyet csak átmenetileg akasztott meg a polgári forradalmak térnyerése és háborúi, azonban azt követően a kapitalizmus erejétől hajtva, az ipari forradalom vívmányaival felvértezve tértek vissza a területre
és alig fél évszázad leforgása alatt teljes uralomra törtek.46

2. AZ ÚN. KETTŐS FORRADALOM HATÁSA AZ ÁLLAMRA – A JOGÁLLAM
SZÜLETÉSE

A polgári átalakulás három terminusban valósult meg. Az első korai időszak, a 1617. századra tehető, ekkor ment végbe ugyanis a spanyol németalföld függetlenné
válása, továbbá az angol polgári és dicsőséges forradalom történései, amelyek révén létrejöttek az első alkotmányos monarchiák. A második szakasza, vagyis a
klasszikus polgári átalakulás időszaka a 18. század végére tehető. A nagy francia
forradalom, az Észak-Amerikai angol gyarmatok függetlenségi háborúja, valamint
az osztrák németalföldi események, révén már tért nyerni látszott az alkotmányos
berendezkedés, sőt az Egyesült Államok megalakulásával létrejött az első klasszikus hatalommegosztás elvén nyugvó állam, amelynek élén a nép által – még ha
közvetve is – választott elnök állt. Majd ezt fél évszázaddal követte – az átalakulás
folyamatai, azonban már a klasszikus szakaszban megindultak – a népek tavasza
által szült késő polgári átalakulás időszaka. Ezen változások sok esetben elnyújtva
valósultak csak meg, (lásd Magyarország esetében, ahol az 1848. évi áprilisi törvények által megkezdett folyamat, csak az 1867-es kiegyezéssel szilárdult meg)
46

HOBSBAWM: i. m. (1988), 29-30.
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azonban a század második felére az euroatlanti térség jelentősebb államainak túlnyomó többségében a demokratikus berendezkedések valamelyike volt megfigyelhető.
A polgári jogállam – Kondorosi Ferenc és Visegrády Antal megfogalmazása
szerint – „olyan állam, ahol a közhatalom gyakorlását a jogszabályok korlátozzák.”47 A vizsgált korszakban több álláspont is kialakult a jogról gondolkodók körében, hogy mit is jelenthet maga a jogállam, joguralom. Albert Dicey szerint a jog
uralmának hármas jelentése van: a (1) kormányzásnak nincs önkényes uralma (2)
a rendes bíróságok által alkalmazott közönséges jognak mindenki alá van vetve és
az (3) alkotmányjog általános szabályai az ország rendes jogának folyományai.48
Robert Von Mohl szerint
„az államnak kettős feladata van. Először is, az államhatalom minden területén fenn kell tartania a jogrendet, mint ami önmagában is szükséges és üdvös, és minden további fejlődés feltétele. Másodszor, ahol és amennyiben az
egy vagy már kisebb csoportokká összeállt résztvevők erejéből erre nem telik, elő kell mozdítania az ésszerű célokat.”49

Az államhatalom jogai, hogy ennek körében (1) igényt tarthat a társadalom tagjainak alkotmányszerű engedelmességére, (2) jogosult megtenni minden olyan intézkedést, amely az állam céljának eléréséhez szükséges, az alkotmány keretei között, (3) egyedi döntéseket hozhat. Ezzel szemben a polgárok jogai a (1) törvény
előtti egyenlőség, a (2) meg nem tiltott életcélok felé törekedés, (3) képességeknek
megfelelő lehetőség biztosítása a közügyekben való részvételben, továbbá (4) a
személyes szabadság, (5) a gondolat közlésének szabadsága, valamint a (6) szabad
vallásgyakorlás, a (7) helyváltoztatás szabadsága és az (8) egyesülés szabadsága.50
Friedrich Julis Stahl 1878-as munkájában úgy fogalmazott, hogy
„az állam legyen jogállam, mert ez az új idők jelszava és fejlődésnek iránya.
Ténykedésének határait és mezsgyéjét, továbbá polgárainak szabadságának
körét jogilag pontosan meg kell határoznia és ezt törhetetlenül biztosítania.
Erkölcsi eszméket közvetlen állami eszközzel (kényszerrel) annyiban szabad
megvalósítania, amennyiben az a jog szférájába tartozik.”51

KONDOROSI FERENC, VISEGRÁDY ANTAL: Az állam és a jog természetrajza válság idején, 2013, Harthmedia Kft, Pécs, 7.
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Összegezve a jogállam alapvető kritériumai a következőek: az állam joghoz kötöttsége (törvényhozó alkotmányhoz kötöttsége), az alapvető emberi jogok tisztelete, hatalmi ágak szétválasztásának szükségessége, jogbiztonság (amelynek része
a norma jogforrási rendszerbe illeszkedése, nyilvánossága, világossága, általánossága és a visszaható hatály tilalma), átláthatóság és a döntések indokolásának kötelezettsége, továbbá ezek független felülvizsgálata lehetőségének megteremtése.
A klasszikus és posztklasszikus polgári átrendeződést és annak gazdasági,
társadalmi, politikai hatásait az ún. kettős forradalom eredményezte. A kettős forradalom egyik oldalát az ipari forradalom adta, a másik oldalt pedig a polgári forradalmak. Előbbit segítette a középosztály gazdasági térnyerése, utóbbihoz kellett
ezen középosztály egyre növekvő elégedetlensége az állami önkény, valamint a
társadalmi egyenlőtlenség miatt, amelyek esetében érzékelte, hogy bár gazdaságilag jelentősebb szerepet tölt be, mint az arisztokrácia, azonban ehhez nem társult
politikai befolyás és társadalmi stabilitás, amelyek viszont elengedhetetlenül szükségesek lettek volna további fejlődésükhöz. Az átalakulás ideológiai alapját pedig
a felvilágosodás eszméi adták. Mindezek gyúpontra jutását elősegítette a 18. századot jellemző folyamatos háborúskodás, amelyek révén a legtöbb állam a gazdasági teljesítőképességének határára sodródott.
A régi európai uralmi és gazdasági rendszer válsága, mint fentebb látható
volt, már kirajzolódott a 18. század második felében. A nagy francia forradalmat
és annak lehetséges hatásait már érzékeltették a megelőző évtized forradalmi megmozdulásai, így kiemelten az amerikai függetlenségi háború, osztrák németalföld
felkelése, az Egyesült Tartományok (Hollandia) lázadása az Orániai-ház ellen, valamint az ír lázadás, ezek azonban még nem tudtak egyetemes jelentőségűvé válni.
A francia polgári forradalom jelentőségét az adta, hogy Franciaország a 19.
század kezdetén Európa legerősebb és legnépesebb állama volt, emellett pedig ez
volt az egyetlen tömegméretű társadalmi forradalom, amely radikálisabb volt bármelyiknél. Az amerikai gyarmatok nem szakítani kívántak a korábbi társadalmi,
jogi folyamatokkal, hanem a korábbi körülményeket fenntartva akartak szabadulni
az angol ellenőrzés alól. Franciaországban a helyzet más volt a 23 millió lakosú
országban a 400 ezres kisebbséget kitevő nemesség minden előjogát felhasználva
megakadályozott minden fejlesztése irányuló törekvést, útjában állt minden rendi
egyenlőtlenséget megszüntetni kívánó eszmének. XVI. Lajos első minisztereként
tevékenykedő (1774-76) Turgo látva ezen állapotokat reformokat kívánt bevezetni, amely révén termelékenyebbé tették volna a földművelést, lehetővé tették
volna a szabad vállalkozást és kereskedelmet, valamint hatékony, ésszerű és igazságos közigazgatást és adózást vezettek volna be, azonban a kitűnő közgazdász
minden törekvése elhalt a rendi kiváltságok bástyáin, így a mérsékelt forradalom
elbukott, helyet adva a radikális forradalmi változásoknak.52
52
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A radikális változások egyik indítórugója a francia forradalom 1789-es kirobbanása alapvetően rengette meg az abszolutizmus és a feudális rendi társadalom
rendjét, amely változások élén a felvilágosodás eszméivel felvértezett polgárság
áll. Sieyés abbé – a forradalom egyik vezéralakja – kifejtette, hogy „a nemzet pedig… a világon semmiféle érdeket nem tekintett a magáé fölött állónak, s nem
ismert el a magáén kívül más törvényt vagy hatalmat, sem az egész emberiségét,
sem más nemzetekét.”53 Ennek következtében a nép követelte a rendi kiváltságok
eltörlését, így a tízed, a helyi monopóliumok, a feudális kötöttségek és adómentesség, valamint a nemesi bíráskodás eltörlését, továbbá közigazgatási és politikai reformok véghezvitelét.54 Ezen követelések öltöttek testet az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában, az 1789. augusztus 26-án kelt deklarációban rögzítették többek között a jogegyenlőséget, a magántulajdon szentségét, a véleménynyilvánítás
szabadságát, a legalapvetőbb politikai jogosultságokat.55 Ezen elvek – többször a
szöveg szószerinti beemelése révén – az elkövetkező francia alkotmányok legtöbbjének immanens részét képezte.
A francia forradalom egyetemes jelentőségűvé vált. Latin-Amerikai forradalmak 1808-ban felszabadították ezt a területet. Európában a forradalom terjeszkedése és a napóleoni-háborúk hatására eltűntek a feudális kor maradvány államai,
így a Német-Római Birodalom (1806), a Genovai és Velencei Köztársaság (1797),
a szabad német városok közül 4 maradt fent, megszűntek az önálló egyházi államok (kölni, mainzi, trieri, salzburgi érsekség). Bengáliában Ram Mohan Roy megalapította az első hindu reformmozgalmat a modern indiai nacionalizmus ősét. Az
iszlám világban a vatan szó jelentése átalakult a korábbi rabszolgaság ellentétéből
ekkortól a haza, szabadság jelentést hordozta a továbbiakban. Az ún. louisianai
kiárusítás (1803) során a franciák felszámolták az amerikai gyarmataikat, ezáltal
az Egyesült Államok kontinentális méretű hatalommá vált. Anglia más országok
rovására gyarmati annexiót folytatott, vagy támogatta egyes gyarmatok anyaországtól való elszakadását (pl. San Domingo), melyek véglegességét a brit tengeri
flotta ereje biztosította.56
A forradalmi haderő sikerességének oka a totális háború intézményesítése57
volt.
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„A fiatal francia Köztársaság súlyos válságában felfedezte a totális háborút,
vagyis a nemzeti erőknek a sorozás, a jegyrendszer és a szigorúan ellenőrzött
hadigazdálkodás útján történő totális mozgósítását, s a katonák és a civilek
között különbségtétel tényleges megszüntetését, otthon és külföldön egyaránt… a XVIII. századi ortodox államok katonai stratégiájukban és taktikájukban nem számítottak és nem tartottak igényt arra, hogy a polgári lakosság
részt vegyen a harcokban… De a franciák hadviselési módját teljesen átalakította a forradalom, és mérhetetlen fölényt biztosított a régi típusú hadseregekkel szemben.”58

A francia csapatok a rögtönzött szervezést is kihasználva építhettek a mozgékonyságra, a tisztek rugalmasságára, a támadó szellemre és a forradalmi reformokba
vetett hit révén a katonai morálban is.
A francia csapatok exportálták a megszállt területekre a forradalmi vívmányokat. Felszámolták a feudális viszonyokat, bevezették és alkalmazták a francia
törvénykönyveket, ezzel a legtöbb területen megszűnt a feudális rendi állam. A
Code Civil és a Code de Commerce révén lehetőség nyílt a modern polgári társadalmak kialakítására, valamint a gazdasági, termelési viszonyok átalakítására. A
háború révén viszont a brit befolyás is tovább nőt a kontinensen, hiszen a brit kormány 1794 és 1804 között 80 millió font hadikölcsönt jutatott az egyes franciákkal
szembenálló államoknak. London ezáltal egyre inkább a nemzetközi pénzügyletek
legfontosabb központjává vált.
A háborút lezáró bécsi kongresszus során újra kellett rendezni a vesztfáliai
béke hatalmi egyensúlyon nyugvó rendszerét. Ebben figyelemmel kellett lenni az
európai nagyhatalmi közegben megjelenő új hatalmas birodalomra: Oroszországra. Emellett pedig meg kellett teremteni magának az egyensúlynak a feltételeit. Anglia egy dolgot helyezett előtérbe, hogy a kontinensen egyetlen állam
se tudjon hegemóniát kialakítani, a kontinens államait azonban a kisebb határmódosításokból fakadó konfliktusok elkerülése is motiválta. William Pitt-től származott az elképzelés (még 1804-ből), hogy ennek érdekében nagy tömegeket kell létrehozni Közép-Európában a vesztfáliai széttagoltságot megszüntetve, így a kísértés lehetőségét is megelőzve. Ezért a Rajna-vidék Poroszországhoz csatolásával
jelentős nagyhatalmat hoztak létre Franciaország határában, valamint a Német
Szövetséget, amely az egyes német államokat fogta össze. „A Német Szövetség
túl megosztott volt ahhoz, hogy támadó akcióra vállalkozhatott volna – de elég
összetartó is volt ahhoz, hogy ellen tudjon állni a területére behatoló külső inváziónak.”59 Ennek köszönhetően megfelelő ellensúlyát tudta jelenteni eme két rendezés mind a francia, mind az orosz esetleges területi igényeknek. Az állapot tartós
fenntartása végett létrehozták a négyhatalmi egyezményt Anglia, Poroszország,
58
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Ausztria és Oroszország közreműködésével, amelyhez 1818-ban Franciaország is
csatlakozott. Az egyetértés fenntartása végett pedig vállalták, hogy rendszeres diplomáciai találkozókat intézményesítenek. Ezek mellett Ausztria, Oroszország és
Poroszország létrehozta a Szent Szövetséget, amely erősen liberalizmus és nacionalizmus ellenes rendelkezésekre épült, célja az esetleges forradalmi mozgalmak
közös erővel történő leverése, vagyis a status quo akár fegyveres erőszak révén
történő fenntartása ezen államokban. A bécsi kongresszus jelentős eredménye,
hogy a nagyhatalmak között jelentős konfliktusra egészen a krími háborúig (1854)
nem került sor, továbbá 1856 és 1914 között nem volt olyan háború, amelyben
kettőnél több nagyhatalom vett volna részt.60
„Bár a XIX. század elején Európát háborúk és forradalmak dúlták, egészében véve ez a béke és a soha nem látott anyagi gyarapodás százada volt. Az
optimizmus két forrásból, két jól megalapozottnak tetsző feltevésből táplálkozott. Először is, hogy a modern tudomány […] A modern technika igájába
hajtja a természetet […] Másodszor pedig, hogy a szabad, demokratikus kormányzati formát egyre több ország veszi majd át szerte a világon… a francia
forradalom eszméi diadalmaskodnak a világ zsarnokain, egyeduralkodóin,
babonás papjain.”61

A forradalmi, polgári átalakulást pontosan ezek okán nem tudta feltartóztatni a létrejövő Szent Szövetség. Az egyik oka, hogy a polgári eszme a francia csapatok
visszaszorulása után is tovább terjedt Európában és tovább erősítette ezt a nacionalizmus térnyerése is. 1815 után három forradalmi hullám söpört végig a glóbuszon. Az első 1820-24 közötti időszakban Spanyolország és Nápoly lázadt fel a
Bourbonok ellen, átmenetileg polgári berendezkedés valósult meg. Ennek hatására
lángra lobbant Latin-Amerika is, és Simon Bolívar, San Martin és Barnardo
O’Higgins vezetésével megteremtették a független Nagy-Kolumbiát, Argentínát,
Chilét, 1822-re spanyol Dél-Amerika teljesen felszabadult, továbbá Brazília
ugyanezen évben békésen elszakadt Portugáliától. A görögök, szerbek, albánok,
bosnyákok és macedónok pedig szabadulni kívántak a török elnyomás alól. A második hullám 1829-1837 között zajlott le. Ennek során Franciaországban megdöntötték a Bourbonok hatalmát. Belgium 1830-ban elszakadt Hollandiától, Svájcban
győzött a liberalizmus, Spanyolországban és Portugáliában a polgárháború a liberálisok és a klerikusok között, Angliában forradalmi hangulat alakult, amely következtében 1832-ben a választási reform révén a feudális maradványokat kiiktatták a választójogból. A harmadik hullám a népek tavaszának nevezett 1848-as év,
amikor Franciaországban ismét forradalom tört ki, majd olasz, német, spanyol,
Bécsi kongresszusról lásd bővebben: Zamoyski, Adam: Napóleon bukása és a bécsi
kongresszus (1814-1815), 2015, Park Könyvkiadó, Budapest.
61
FUKUYAMA, FRANCIS: A történelem vége és az utolsó ember, 1994, Európa Kiadó, Budapest, 26.
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dán, román, ír és görög területek lobbantak lángra, valamint a Habsburg Birodalom
egyes államaiban, így Magyarországon és Ausztriában is forradalmi láz söpört végig. Bár 48 forradalmait végül elsöpörte a történelem vihara, azonban a polgári
átalakulás megkezdődött minden érintett területen, amely végül a nemzetállamok
létrejöttével tetőzött be, melyek kialakulása után a létrejövő Német Birodalom,
mind Olaszország, mind ezek hatására kialakult Osztrák-Magyar Monarchia már
alkotmányos elveken rendeződő államok voltak, emellett II. Sándor cár révén sajátos módon, de orosz földön is megkezdődött az átalakulás.62
A másik oka, hogy
„a háború lehetősége nagy erő: racionalizmusra sarkallja a társadalmakat, és
előmozdítja a társadalmi struktúrák egységesítését a különböző kultúrákban.
Minden állam, amely ragaszkodik politikai autonómiájához, kénytelen maga
is meghonosítani ellenségei és vetélytársai technikáját. Mi több, a háború
réme rákényszeríti az államokat, hogy a megfelelő technikai szint elérése
érdekében átalakítsák társadalmi rendszerüket.”63

Láthatóvá vált ugyanis a napóleoni háborúk végére a kapitalista, szabad versenyre
épülő gazdaság fölénye a merkantilista alapokat követő gazdaságokra épülő államokkal szemben.
Angliában a tőkés réteg fejlődése érdekében azt kívánta, hogy (1) legyen
olyan ipar, ami magas hasznot hoz, azoknak a gyárosoknak, akik olcsó és egyszerű
újítások révén gyorsan tudták növelni a termelést, valamint (2) világpiacot, méghozzá lehetőleg egyetlen nemzet monopóliuma alatt, továbbá (3) emberi és politikai jogok biztosítását és hatalmi játszmákba való beavatkozás lehetőségét.64
Utóbbi Angliában nem okozott problémát, viszont Európa többi részén még csak
nyomokban valósultak meg ezen kívánalmak. A gazdaság fejlesztésének egyedüli
valós iránya ekkora már kiderült, hogy a szabad versenyes kapitalizmus, amely
kialakulása ekkor igényelte, hogy a társadalmi berendezkedést is átalakítsák. Ennek révén volt lehetséges ugyanis az Adam Smith által leírt követelményeknek,
vagyis a magántulajdon szentségének és a szabad akaratnak a biztosítása, sőt „John
Stuart Mill úgy gondolta, hogy a korlátozás nélküli magántulajdon és a szabad piac
az emberi jogok és a szabadság egyetlen alapja és biztosítéka.”65 Ez a liberális
államfelfogás pedig úgy valósítható meg, hogy a
„…közhatalmat igyekeztek a lehető legminimálisabbra korlátozni, a lehető
legnagyobb mértékben megakadályozva a gazdaságba történő beavatkozá-
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sokat, és érvényre juttatva azt a dogmát, amely szerint a társadalom és a gazdaság a saját immanens elvei szerint alakítja ki a számára fontos döntéseket.”66

Az állam versenyképességének fenntartása és növelése olyan környezetben, ahol
egyes államok már átálltak e rendszere – ahogy azt Fukuyama is megfogalmazta –
csak és kizárólag úgy lehetséges, ha szakaszosan, de teret engednek a polgári reformoknak. Az ipari forradalomból következő előnyöket kezdetben nyilvánvalóan
csak a kiinduló állam és polgárai élvezhették, vagyis Anglia. Poroszországban
1818 után hozzáláttak a gazdaság reformjához. Utak épültek, a vasúthálózat kiépítése megkezdődött (1835), valamint a vámunió a Német Szövetség államai között
(kivéve Ausztria) megerősítette a porosz gazdaságot, azonban a valódi előrelépés
csak az egységes állam és a már kialakult, magának teret követelő polgárság időszakában tetőzhetett be. 1871-1913 között a német széntermelés 38 milli tonnáról
279 millió tonnára emelkedett, az acéltermelés 20-szorosára, vegyipara világelső
volt, a festéktermelése a teljes világ termelésének 80-90%-át tette ki. Magyarországon a reformkortól figyelhető meg elmozdulás, amint a Habsburgok lazították
a feudális kötöttségeket lehetővé váltak az ipari, gazdasági fejlesztések, amelyek
azonban itt is tetőpontra csak 1867-es kiegyezés után értek. Belgium miután elnyerte függetlenségét a hollandoktól és elfogadta modern, polgári alkotmányát
ipara rohamos fejlődésen esett át. A 1830-as, 40-es években Brüsszel központtal
kiépül szinte teljes vasúti hálózata, széntermelése megháromszorozódott. Franciaország mindvégig próbálta követni a briteket, azonban az évszázad végére nemcsak ők, hanem az amerikaiak, a németek és a belgák is megelőzték Európában.
Oroszország II. Sándor polgári reformjait követően lépett a fejlődés útjára vasútvonala 3-szorosára nőt, széntermelése 4-szeresére, acél és vastermelése 10-szeresére.67
Jól látható tehát, hogy a polgári átalakulás másik motorja a gazdaság és ipar
fejlesztésének kényszere volt, amely minden nagyhatalmi vágyakat megfogalmazó
állam esetében a polgári jogállam kialakítását, vagy legalább alapjainak lehelyezését követelte. Ez Európa legjelentősebb államaiban a 19. század második felére
megtörtént.

3. ÖSSZEGZÉS
A 19. század hajnalának geopolitikai viszonyait alapvetően meghatározták: a
vesztfáliai világrend toposza a hatalmi egyensúly elve; az abszolutista uralmi
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forma szinte egyedüli volta; a merkantilista gazdaságirányítás felsőbbsége; a feudális rendi viszonyokhoz való bigott ragaszkodás; valamint az erősödő – a felvilágosodás eszméi által felvértezett – polgárság politikai viszonyokba való beavatkozásának az igénye.
Az ún. kettős forradalom azonban jelentős csapást mért erre a rendszerre és
lényegében az egész évszázadot meghatározó változások alapjait helyezték le ebben az időszakban. Európa nagyhatalmai a 19. század hajnalán még nem a glóbusz
megállíthatatlan urai. Nincs jelentős eltérés sem az átlag jövedelmekben – sőt Kínában az átlag magasabb az európainál – sem a harci képességekben, sem pedig
gazdasági viszonyokban. A kettős forradalom eredményeként beálló változások a
század közepére átírják a század elején fennálló körülményeket.
Az ipari forradalom hatásra a polgárság egyre jelentősebb tényezővé vált,
mind gazdaságilag, mind politikailag. E réteg megkövetelte magán a gazdaságirányítás merkantilista rendszerének átalakítását és elvárta, hogy jelentős adója fejében a politikai viszonyok alakításába is beleszólhasson. Ehhez, ahogy Adam Smith
is megfogalmazta viszont szükséges a tulajdon és az akarat szabadsága. Ezen tényezők mellett jelentős hatást gyakorolt az is, hogy az egyes államok a vesztfáliai
rend elveinek fenntartása érdekében, valamint a dinasztikus nagyhatalmi törekvéseknek köszönhetően a 18. század háborúiban jelentősen kimerültek gazdaságilag,
így a század végére lehetősége nyílt a polgárságnak, hogy a meggyengült állammal
szemben érvényre juttassa saját igényeit.
Ennek első és egyetemes következményekkel járó megjelenése a francia forradalom kirobbanása volt, amely keretében rögzítették az ember és polgár jogainak
alapvető szabályait, felszámolták a feudális maradványokat, kialakították a szabad
versenyes kapitalizmus legfontosabb feltételeit. A francia forradalom expanziója
által ezen elvek egész Európa szerte megjelentek, végül azonban a napóleoni háború elvesztésével rövid időre háttérbe szorultak.
A napóleoni háborút lezáró bécsi kongresszus új alapokra helyezte a hatalmi
egyensúly elvét. A nagy tömeg elvét követve megerősítette és nagyhatalmi státuszba emelte Poroszországot és létrehozta a Német Szövetséget. Célja a francia
és Európában ekkor nagyhatalomként megjelenő Oroszország területi igények féken tartása volt, amit a négyhatalmi egyezség kívánt biztosítani.
A gazdasági és társadalmi átalakulás már nem volt megállítható, hiszen a
győztes hatalmak is érzékelték, hogy az angol társadalom és gazdaság a kapitalista
berendezkedés révén mennyivel erősebb potenciállal rendelkezett a háború során,
mint a többi szereplő. Így bár csak kis léptekkel, de megkezdték saját államuk átalakítását. E folyamatot gyorsították fel a forradalmi hullámok, amelyek révén a
század közepére Európa jelentős részén az állam levetkezte abszolutista jegyeit és
megkezdődött a polgári jogállam intézményes kiépítése.
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Eme európai jogállamok aztán mind gazdaságilag, mind a haditechnika területén megerősödve a század második felében imperialista törekvéseiktől vezérelve – az otthon kiharcolt elveket figyelmen kívül hagyva – kiaknázzák gazdaságiés hadipotenciájukat, amely ekkorra már jóval meghaladta az Európán túli régiók
(kivéve Egyesült Államok) gazdasági és hadiképességeit és a föld vezető nagyhatalmai lesznek az európai nagyhatalmak, kiterjesztve az európai hatalmi egyensúly
játszmáját a glóbuszra.
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Absztrakt
A mediáció - más néven közvetítés - egyre gyakrabban a figyelem középpontjába kerül. A
mediáció egy speciális konfliktusmegelőző, - kezelő módszer és folyamat, amelynek lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél - mediátor - jár közben. A mediáció lehetőséget biztosít a félnek arra,
hogy elmondja problémáját, mivel a mediátor teljes titoktartási kötelezettség mellett vezeti
le a mediációs üléseket. Mindkét fél lehetőséget kap arra, hogy a másik fél meghallgassa
őt, így a vitában állók maguk találják meg a mindkét fél számára elégedettséget jelentő
megoldást, ezáltal megelőzhetőek újabb jogviták.1 A családjogi jogvitákban, így a szülőgyermek kapcsolattartás kérdéseit érintő jogviták rendezése során kiemelt figyelmet érdemel a mediáció alkalmazhatóságának vizsgálata.
Kulcsszavak: mediáció, kapcsolattartás, bírósági eljárás, gyermekjogok

1. BEVEZETÉS
A mediáció a mediare szóból vezethető le, melynek jelentése középen állni, közbenjárni, egyeztetni. A mediátor segít tisztázni a konfliktus természetét, és olyan
megoldást találni, amely mindkét fél számára kielégítő. Mediátorok már a középkorban is léteztek, de a módszer újkori kiterjedt alkalmazása az 1960-70-es évekre
tehető.2 A mediációban nincs ítélkezés, és a mediátor nem is oldja meg a megoldandó kérdést a felek helyett. Számos más konfliktusmegoldó módszer közül egy,
amelyben a mediátor harmadik félként részt vesz, de közbeavatkozása korlátozott,
mivel a döntéshozatal a feleknél marad. A mediácót olyan esetekben javasolt alkalmazni, amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt konfliktus van,
ÉLIÁS ESZTER et. al.: A Bírósági közvetítésről – Mindenkinek, 2016, HVG-ORAC, Budapest, 11.
2
BARCY MAGDOLNA – SZAMOS ERZSÉBET: A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása, Animula Kiadó, 7.
1
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és ezt nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, de szükség
van a kapcsolat további fenntartására és az együttműködésre. A mediáció a vita
jellegének megváltoztatására, a probléma megoldására, realista és jövőre irányulóan működő megegyezés létrehozására, a felek közötti egyensúly megtartására,
ill. helyreállítására, a résztvevőkkel szembeni korrekt eljárásra törekszik. A mediációs eljárás konstruktív - végeredménye a felek közötti megállapodás -, fokozatos, pártatlan személy segíti elő, bizalmas, a jövőre összpontosító önként vállalt
folyamat.3 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (továbbiakban
Ktv.) a közvetítés fogalmát ekként definiálja: „A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a
vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita
rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.”4
A kapcsolattartási jogviták tekintetében a mediáció alkalmazása különösen
hatékony lehet a felek közötti vitás kérdések rendezésében. Ezeknél az ügyeknél
megfigyelhető, hogy az alapkonfliktus felerősödik és a kiszolgáltatottság érzése
miatt a felek nyitottabbá válnak olyan segítséget nyújtó megoldások felé, ami a
konfliktus megoldásához vezethet.
1.1. A mediátor személye
A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb
tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.5 A mediátor legfontosabb attitűdje az objektivitás. A gyakorlatban ez úgy
mutatkozik meg, hogy a mediátornak mindkét felet erősítenie kell, még akkor is,
ha a közvetítőnek meg van a saját véleménye, vagy ha csak az egyik fél van jelen.
Éreztetnie kell, hogy törődik a résztvevőkkel. A jó kommunikáció szintén elengedhetetlen, csak úgy, mint az ítélkezés kerülése és a nyerő megközelítés. A kommunikáció folyamatában tudnia kell „figyelni” a felekre, jól összegezni az elhangzottakat. A mediátor jellemzője még a jó kapcsolatteremtő képessége, a határozottság, segítőkészség, problémamegoldó készség, a folyamat vezetésének készsége.6
A szülő-gyermek kapcsolattartás rendezésének folyamatában, amikor a szülők
nem tudnak önállóan kialakítani egy működő és mindkét fél számára elfogadott
gyakorlatot, különösen jellemző, hogy erős indulatok, frusztrációk, ellenérdekek
mentén motiváltak a felek. A mediátor feladata tehát korántsem egyszerű ezekben

3

Uo. 9-11.
2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről, 2. §.
5
Uo. 3. §.
6
BARCY – ERZSÉBET: i. m. 26-27.
4
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az esetekben. Az objektivitás, a lojalitás megléte elengedhetetlen a mediátor részéről a folyamat koordinálásához.

2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS, FONTOS ELŐZMÉNYEK
A szülő-gyermek kapcsolattartásának tárgyköre a polgári jogi jogviták közé tartozik. Sajátossága, hogy a nemzetközi szabályokat is figyelembe kell venni a kapcsolattartás szabályozása, rendezése során, mivel több olyan nemzetközi szabályozás van hatályban, ami a kapcsolattartás kérdését is érinti.
Áttekintve a nemzetközi előzményeket, már az 1989-es New Yorki, Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 12. cikke, valamint az Európai Alapjogi Charta
24. cikkelye is rögzíti, hogy a gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. Az
őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és érettségüknek megfelelően
figyelembe kell venni. A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek mindenek felett álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve, ha ez
az érdekeivel ellentétes.7 A konfliktuskezelési gyakorlat egységesítése érdekében
az Európai Bizottság 2002-ben megjelentette „Zöld Könyv”-ét, mely összefoglalta
a korabeli európai helyzetet az alternatív konfliktusmegoldások terén, és elindított
egy olyan széleskörű konzultációt a tagállamok és polgárai körében, amellyel a
bírósági eljárás mellett vagy helyett alkalmazandó mediációs eljárás bevezetésére
bátorította a tagállamokat a bírósági eljárásban. A bizottság 2004 októberében készítette el Iránymutatás-tervezetét (2004/0251pp) a polgári (családjogi) és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó mediációs eljárásról, s az Európa Tanács és Parlament elé terjesztette azt. Az Európa Parlament 208/52/ET/EP számon fogadta el
az ajánlást, mely rögzítette azokat az alapelveket, melyeknek tiszteletben tartása
mellett illeszthetik be a tagállamok a mediációt a hazai jogalkotásba, s ösztönözhetik bíráikat, hatóságaikat annak alkalmazására.8 2008-ban, az Európa Tanács 52.
sz. irányelve foglalkozott a nemzeti jogszabályok átalakításával, azok alkalmassá
tételével a peres eljárásban mediáció igénybevétele kapcsán. 2012. májusig minden tagállamnak be kellett emelnie saját jogrendjébe a közvetítői eljárást.

1989-es New Yorki Egyezmény 12. cikk –és Alapjogi Charta 24. cikkely.
GYENGÉNÉ NAGY MÁRTA: A mediáció az igazságszolgáltatásban családjogi specialitások, PhD Értekezés,
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/873/2/Nagy_Marta_tezis.pdf, (2017.03.20).
7
8
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3. MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR
A kapcsolattartási jogvitákra vonatkozóan alapvetően öt olyan jogszabály van hatályban, ami szabályozza ezt a kérdéskört. 2014. március 15-én hatályba lépett az
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 1952. évi III. törvény a
polgári perrendtartásról (Pp.), a 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
(Ktv.), az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.), valamint ennek végrehajtási rendelete a 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szól.
3.1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
A Ptk. hatályba léptető rendelkezései értelmében a 2014. március 15-e előtt indult
eljárásokban még a korábbi Csjt. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a Ptk. Családjogi Könyvének kötelező közvetítésre vonatkozó rendelkezései a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatóak, ha annak elrendelését a bíró indokoltnak
tartja.
A Ptk. a kapcsolattartás jogi kereteit adja meg, és bevezette a kötelező közvetítői eljárást. A 4:172. § rendelkezése szerint „a bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében - ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást - közvetítői eljárást vegyenek igénybe.” A 4:177. §
pedig a gyámhatóság számára teszi lehetővé, hogy"kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő
szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása - ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást - érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét" rendelje el. E szabályokat
a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A 4:22.
§ értelmében a házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper
alatt - saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére - kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló
rendezése érdekében vehetnek igénybe közvetítői eljárást. E szakasz alapján a bíróságnak nincs lehetősége a közvetítői eljárás igénybe vételére kötelezni a feleket.
A szülői felügyelet rendezésének folyamatában az érintett gyermek/gyermekek érdekében minden lehetőséget meg kell próbálni alkalmazni a szülők közötti
együttműködési készség megteremtése vagy annak növelése céljából. A kiskorú
gyermek alapvető érdeke, hogy a szülők a lehetőségekhez képest közösen, megegyezéssel döntsenek a szülői felügyelet jövőbeni gyakorlásáról, hiszen a jövőben
szülőkként együtt kell működniük minimálisan a gyermek sorsát érintő lényeges
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döntések meghozatalakor.9 A mediációs szakemberek körében eltérő vélemények
voltak arról, hogy a közvetítői eljárás igénybevétele – tekintettel az eljárás önkéntes részvételen alapuló jellegére – kötelezővé tehető –e. A jogalkotó a tudományos
jogvitát eldöntötte akkor, amikor az új Ptk. Családjogi Könyvében bevezette – a
bírósági és a gyámhatósági eljárásokban egyaránt – a közvetítői eljárásra kötelezés
lehetőségét a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében. A kötelező közvetítői eljárás esetében is a bíróság, ill. a gyámhatóság döntésén múlik, hogy elrendeli-e a kötelező közvetítői
eljárást – ami a Ptk. hatályba lépése előtt „csak” javasolhatott -, de ha erre az eljárásra utasítja a szülőket, a szülők közvetítői eljárásban való részvétele kötelező. A
kötelező közvetítői eljárásra is a Ktv. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy vonatkozásában a törvény néhány, az általánostól eltérő szabályt is megállapít. Ez
azért is fontos, mert a közvetítői eljárás lefolytatására csak akkor kerül sor, ha a
felek az első közvetítői megbeszélésen kérik a közvetítői eljárás lefolytatását.10 A
felek a közvetítői eljárást felkéréssel, kérelemmel, a jogszabályban meghatározott
módon a kötelezést tartalmazó határozat közlését követő 15 napon belül kötelesek
közösen kezdeményezni. A Ptk. szabályaiból látszik, hogy a bíróság, gyámhatóság
belátására, döntésére bízza, hogy indokoltnak, célszerűnek látja-e a felek mediációs eljárásban való részvételre kötelezését. Ha a felek részéről megmutatkozó
kompromisszumképtelenségből és magatartásukból arra lehet következtetni, hogy
a mediáció nem járna sikerrel, indokolatlannak tartja ezzel a folyamatban lévő eljárást elhúzni. Nem minden ügy, és nem minden szakaszában alkalmas mediációra.11
3.2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény közvetítői eljárásra
vonatkozó rendelkezései
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 148. § (2) bekezdése
az egyezség vonatkozásában kimondja, hogy a bíróság – amennyiben annak sikerére esély mutatkozik, különösen, ha a felek bármelyik kéri – tájékoztatja a feleket
a közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének lehetőségéről, és ezzel összefüggésben a szünetelés szabályairól. Ha a felek a közvetítői eljárás során megállapodást kötnek, azt a 137. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül a bírósághoz egyezségként történő jóváhagyás végett benyújthatják, ebben az esetben a
bíróság az eljárást folytatja. A felek a fentiek szerint az eljárás szünetelése alatt is

BOROS ZSUZSA et. al.: Polgári Jog Családjog, 2014, HVG Orac Lap és Könyvkiadó Kft.
Budapest.
10
REIDERNÉ BÁNKI ERIKA: Családjog Az új Ptk. alapján, 2015, Dialóg Campus Kiadó,
142.
11
Uo. 143.
9
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részt vehetnek közvetítői eljárásban, és a hat hónapi szünetelési határidő során létrejött egyezségüket benyújthatják a bírósághoz. Amennyiben az eljárás folytatását
a felek nem kérik, a per 6 hónap után megszűnik. A Pp. 152. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy kötelező közvetítői eljárás elrendelése esetén a bíró a per tárgyalását felfüggeszti. A tárgyalást akkor kell folytatni, ha bármelyik fél igazolja,
hogy a közvetítői eljárás befejeződött, illetve bármelyik fél igazolja, hogy az első
közvetítői megbeszélésen részt vett, de a közvetítői eljárás nem indult meg, vagy
a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozat közlésétől számított két hónap telt el anélkül, hogy a felek az előzőekben megjelölt valamely igazolást becsatolták volna (Pp. 152. § (4) bekezdés)
A Pp-be bekerültek olyan eljárásjogi szabályok, amelyek a mediáció részletes szabályait tartalmazzák (Pp. 75. § (2a) bekezdés, 80. § (3) és (4) bekezdése,
(4a) bekezdés, (4b) bekezdés, 121. § (4) bekezdése, 148. § (2) bekezdése, 152. §
(3) és (4) bekezdése, valamint a 155. § (3) bekezdése)
A Pp. 75. § (2a) bekezdése szerint kötelező közvetítői eljárás esetén a perköltséghez – a fél kérelmére – hozzá kell számítani a közvetítő költségeit és díját,
valamint a fél egyéb, a közvetítői eljárásban szükségképpen felmerült költségeit.
A perköltség fogalma kibővült a közvetítői eljárás során felmerült költségekkel.
Tekintettel arra, hogy a bírósági közvetítés ingyenes, ezen rendelkezés arra az
esetre vonatkozik, ha a felek ún. külső mediátor segítségét vették igénybe. A díjazásukról a 2002. évi LV. törvény 27. § (1) bekezdése rendelkezik, amely kimondja,
hogy a közvetítői tevékenységért díj jár, és a közvetítő igényt tarthat a felmerült és
igazolt költségei megtérítésére, továbbá a díj és a költségek előlegezésére is.
A Pp. 80. § (3) bekezdése szerint a perköltség vonatkozásában, ha a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita
tárgyában a megállapodást megkötő felek bármelyike a bírósághoz fordul, a pert
indító fél a per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezhető a perben felmerült valamennyi költség megfizetésére. A perköltség-viselés általános szabályai irányadóak, ha a felperes kizárólag a megállapodásban foglaltak iránt, annak nem teljesítése miatt indít pert, azonban a bíróság a megállapodás teljesítését elmulasztó
felet ilyenkor is kötelezheti a közvetítői eljárásban a másik fél részéről felmerült
költségek megtérítésére (Pp. 80. § (4) bekezdése). 2014. március 15-től a bíróság
a per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezheti a felet az ellenfél közvetítői eljárásban szükségképpen felmerült költségeinek megtérítésére, ha a kötelező közvetítői eljárásban létrejött megállapodás a jogszabályoknak megfelel, és a fél e körülmény ellenére a perben nem köt egyezséget. Ha a kötelező közvetítői eljárásban
létrejött megállapodás a jogszabályoknak nem felel meg, és egyezségkötés hiányában a peres eljárást érdemben folytatni kell, a felek a perköltségként érvényesíteni
kívánt közvetítői eljárás költségeit egymás közt egyenlő arányban viselik. A kötelező közvetítői eljárás esetén a fél a per eldöntésre való tekintet nélkül kötelezhető
az ellenfél perköltségének megtérítésére, ha az ellenfél igazolja, hogy a közvetítő
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felkérést kezdeményezte, vagy az első közvetítői megbeszélésen megjelent, és a
közvetítő felkérése, vagy a közvetítői eljárás megindítása a fél önhibából eredő
mulasztása miatt hiúsult meg. Az önhiba hiányát a mulasztó félnek kell valószínűsítenie.
A Pp. 121. §-a a keresetlevél benyújtásának és kellékeinek részletes szabályait tartalmazza, és a (4) bekezdés szerint, ha a felek közötti jogvitában közvetítői
eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben erre utalni kell.
2018. január 1-jétől lép hatályba a 2016. évi CXXX. törvén a polgári perrendtartásról. Új rendelkezés ebben, hogy az egyezségi kísérlet perindítás szakaszában a közvetítői eljáráshoz kapcsolódó egyezségi kísérlet szabályozásánál a
167. § arról rendelkezik, hogy „(1) Ha közvetítői eljárásban a felek között megállapodás jött létre, annak egyezségként történő jóváhagyása érdekében bármelyik
fél a per megindítása előtt a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon egyezségi kísérletre idézést kérhet. Ha az egyezségi kísérletre idézést a megállapodást megkötő felek közösen kérik, az eljárás bármely hatáskörrel rendelkező
bíróságon lefolytatható. A kérelemben fel kell tüntetni a felek nevét, lakóhelyét
vagy székhelyét, további ismert azonosító adatait és a bíróság hatáskörét és illetékességét megalapozó tényeket. A kérelemhez csatolni kell a megállapodást. (2) Az
eljárásban a jogi képviselet nem kötelező. (3) A bíróság az egyezségi kísérlet határnapját a kérelem beérkezésétől számított harminc napon – közös kérelem esetén
tizenöt napon – belüli időpontra tűzi ki, amelyre a közös kérelem esetén a kérelmezőket, illetve a kérelmezőt és a kérelmezettet idézi; a kérelmet a kérelmezett
részére egyidejűleg kézbesíti. (4) A bíróság a felek között létrejött egyezséget jegyzőkönyvbe foglalja. Az egyezség jóváhagyására e törvénynek az egyezségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Bírósági titkár az egyezség jóváhagyása
tárgyában határozatot nem hozhat. (5) Ha a kitűzött határnapon nem jött létre
egyezség, a bíróság az eljárást végzéssel eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.
A bíróság a kérelmezőt meg nem jelenése esetén – a megjelent ellenfél kérelmére
– az okozott költség megtérítésére kötelezi. Ez a rendelkezés, mivel közös kérelem
esetén 15 napon belül kitűzi a határnapot az eljárás megkezdésére gyorsabbá teszi
a felek közötti jogviták rendezését. A 168. § (4) bekezdésének értelmében „ha a
kitűzött határnapon nem jött létre egyezség, a bíróság a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről tájékoztatja a feleket. Ha valamennyi fél úgy nyilatkozik,
hogy a közvetítői eljárást igénybe veszi, az eljárás közös kérelmükre szünetel; a
szünetelésre – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – e törvénynek az eljárás szünetelésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) A (4) bekezdés
szerint szünetelő eljárás folytatásának kizárólag akkor van helye, ha a folytatást
határidőben kérő fél a kérelme mellé csatolja a felek között a közvetítői eljárásban
létrejött megállapodást; ellenkező esetben a bíróság a folytatás iránti kérelmet elutasítja és az eljárás – megszakítás nélkül – továbbra is szünetel. A szabályszerű
folytatás iránti kérelem alapján a bíróság az egyezségi kísérlet új határnapját a
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folytatás iránti kérelem beérkezésétől számított harminc napon belüli időpontra
tűzi ki. Megemlítendő, hogy az új Pp-ben a folytatás iránt tehát nem keresetlevelet
kell becsatolniuk a feleknek, hanem kérelmet. A per megindulása kapcsán a 169.
§ (1) bekezdésében akként rendelkezik, hogy „a pert a felperesnek az alperes ellen
keresetlevéllel kell megindítania.” 183. § (1) bekezdése szerint „a perfelvétel körében a felek perfelvételi iratban feltüntetett vagy perfelvételi tárgyaláson előadott
tényre és jogra vonatkozó állítással, tagadással, be- vagy elismeréssel, ezekből következő kérelemmel, a tények megállapításához szükséges bizonyítási indítványnyal, a bizonyítékok és a bizonyítási indítványok értékelésére vonatkozó nyilatkozattal, valamint bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátásával (a továbbiakban
együtt: perfelvételi nyilatkozat) – a bíróság közrehatása mellett – meghatározzák
a jogvita kereteit.” 195. § az egyezség létrehozásának megkísérlése a perfelvételi
tárgyaláson és közvetítői eljárás útján szabályozása mentén rendelkezik arról, hogy
„a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a bíróság – ha annak sikerére
esély mutatkozik – megkísérli a felek között egyezség létrehozását. A bíróság tájékoztatást nyújt a közvetítés igénybevételének lehetőségéről, annak módjáról és
előnyeiről, az esetleges megállapodás bírósági egyezségbe foglalásának lehetőségéről, valamint a szünetelés szabályairól. A 196. § tartalma szerint „ha a felek között a 195. §-ban foglaltak alapján nem jött létre egyezség és az eljárás nem szünetel, a bíróság nyomban megtartja vagy – ha ezt az ügy körülményei nem teszik
lehetővé – kitűzi az érdemi tárgyalást, és arra a feleket idézi.”
3.3. 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
Az Országgyűlés a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése érdekében megalkotta a 2002. évi LV. törvényt a közvetítői tevékenységről. A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.12 A közvetítői eljárás lényege: felektől független, harmadik személy –mediátor- segít abban, hogy a felek vitájukat konszenzusos megoldással maguk rendezhessék. Közvetítői tevékenység engedéllyel, a közvetítői névjegyzékbe történő bejegyzést követően folytatható. A mediátor nem dönt, segíti a feleket egy jövőre
irányuló vitás kérdésben konszenzusra jutni. Közvetítői eljárás előnyei, hogy megegyezés esetén nagyobb eséllyel tesznek eleget a megállapodásba foglaltaknak,
miután saját igényeik mentén alakítják ki azt. Nagyobb az önkéntes jogkövetés
aránya, mint egy kívülről jövő döntésnél. Ritkábban válik szükségessé végrehajtási
eljárás megindítása. Kevesebb újabb peres eljárás indul. A Ktv. az eljárás két szakaszát különbözteti meg. Az első közvetítői megbeszélésen a közvetítő tájékoztatja
a feleket az eljárás lényegéről, annak menetéről, költségeiről. Amennyiben a felek
kérik az eljárás folytatását, ezt a tényt aláírásukkal ellátott nyilatkozatban rögzítik.
12

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről, 3. §.
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A megállapodást a közvetítő is aláírja. Ezután indul meg az érdemi eljárás, ami
optimális esetben a felek megállapodásával zárul. Eszerint a felek a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozóan vagy legalábbis egyes részkérdésekben megállapodásra jutnak. A per során ennek megfelelően köthetnek egyezséget a szülői felügyelet gyakorlásáról, illetve kérhetik a bíróság döntését. A bíróságnak mérlegelnie kell a megállapodást annak vonatkozásában is, hogy a kiskorú gyermek érdekének megfelel-e. Ha a gyermek érdekét nem sérti, jóváhagyhatja a szülők megállapodását. A Ktv. 34. §-a értelmében a közvetítői eljárásban a közvetítő a vitás ügy
körülményeiről tudomással bíró más személyeket is meghallgathat. Felmerül a
kérdés, hogy a szülő-gyermek kapcsolattartás körében a közvetítésbe bevonható-e
az érintett gyermek? A kérdés tekintetében elmondható, hogy nem alakult még ki
sem egységes álláspont, sem egységes gyakorlat. A 14. életévét betöltött gyermeknek mindenképpen lehetőséget szoktak adni a mediációban való részvételre, ennél
fiatalabb gyermek esetében a közvetítő az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket a szülei kérelmére vagy a bíróság javaslatára vonhatja be a közvetítői eljárásba.
A közvetítői eljárás során létrejött egyezség jóváhagyása előtt a bíróság meghallgathatja a gyermeket, ha indokoltnak tartja.13
3.4. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
A Gyvt. 132. §-ának (6) bekezdése mondja ki, hogy a gyermek és a hozzátartozói
közötti kapcsolattartás szabályozása, ill. annak végrehajtása iránti eljárásban felmerülő konfliktus megoldására a gyámhatóság kezdeményezheti, vagy a gyermek
érdekében elrendelheti a közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás keretében történő rendezését. A szülői felügyelet gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárásban is sor kerülhet a közvetítői tevékenységről szóló törvény szerinti
közvetítői eljárásra.14
A felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére a felek
beleegyezésével igénybe vehető: gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy támogatott közvetítői eljárás, vagy (a Ptk. 4:177. §-ában meghatározottak szerint) a
gyámhivatal által elrendelt kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás. A támogatott közvetítői eljárás és a kötelezően
támogatott közvetítői eljárás esetében, ha a közvetítői eljárás az eljárás lefolytatására biztosított 2 hónap alatt nem vezet eredményre, erről a közvetítő tájékoztatja
a gyámhivatalt, mely eljárását folytatja. Az időhúzás elkerülése végett (ha az egyik
fél ezt a lehetőséget erre használja), a jogszabály lehetővé teszi, hogy az eljárás
folytatását 2 hónapon belül is lehessen kérni, amennyiben a közvetítői eljárás va-

13
14

BOROS et al.: i. m. 303.
Uo. 309.
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lamelyik fél együttműködésének hiánya miatt nem vezet eredményre. Amennyiben a közvetítői eljárás megindult, de két hónap alatt nem fejeződött be, de várható,
hogy az sikerrel jár, úgy a két hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A gyermekvédelmi közvetítői eljárás (vagy javasolja a gyámhatóság, vagy
kérik a felek, nem kötelező egyik esetben sem) keretében a felek együttesen jelölik
ki a közvetítőt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Gyermekvédelmi
Szakértői Névjegyzékébe vagy az Igazságügyért Felelős Miniszter által vezetett
közvetítői névjegyzékbe felvett közvetítők közül. Ha kötelezte a gyámhatóság a
szülőket, de nem támogatott közvetítői eljárást kérnek, akkor is ez a két lista, melyből a felek saját maguk választhatják meg a mediátor személyét. Ha támogatott
(kötelező vagy kérik a felek), vagy kötelező támogatott közvetítői eljárásról van
szó, a Gyermekvédelmi Szakszolgálat adja a mediátort, akit a gyámhatóság jelöl
ki, nincs lehetőség más mediátor választására. Ennek oka az eltérő díjszabás. Ha a
felek kötelező közvetítői eljárás esetében nem nyilatkoznak, a gyámhivatal kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el és kiválasztja a közvetítőt. A kötelező közvetítői eljárásra is a 2002. évi LV. törvény rendelkezései az
irányadók azzal, hogy néhány, az általánostól eltérő szabályt is megállapít a törvény a kötelező közvetítés esetére.
3.5. A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet rendelkezik a kapcsolattartás rendezéséről, a
kapcsolattartás végrehajtásáról, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő
gyámhatósági eljárásról. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény
rendelkezései szerint ezekben az ügyekben közvetítői eljárás folytatható le. A közvetítői eljárásban a közvetítő a gyermek érdekének megfelelően működik közre a
felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

4. A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS ALKALMAZÁS A KAPCSOLATTARTÁSI JOGVITÁKBAN

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXVII. tv. bevezette a bírósági közvetítés lehetőségét, mely szerint közvetítői tevékenységet a közvetítői névjegyzékbe felvett személyeken és szervezeteken kívül
bírósági titkár, bíró is elláthat közvetítői szakmai képzés elvégzésének igazolását
követően. Bírósági közvetítői tevékenységet végző bírót az Országos Bírósági Hivatal elnöke jelöli ki.
A bírósági közvetítés törvénybe iktatása elsősorban a bíróságok terhének
csökkentését tűzte ki célul. Három fontos jellemzője az ingyenesség, gyorsaság és
a hatékonyság. Feltétele, hogy per legyen folyamatban a felek között. Nem lehet
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bírósági közvetítést folytatni azokban az ügyekben, ahol bírói ítélet szükséges a
joghatás kiváltásához (ilyen például a házasság felbontását kimondó ítélet vagy az
apasági, gondnokság alá helyezési, a gondnokság megszüntetésére irányuló perek), vagy a közrend védelme érdekében (például közigazgatási, végrehajtási perek). A peren kívüli eljárások közül bírósági közvetítés vehető igénybe a külön élő
szülők között a gyermek sorsát érintő kérdésekben: például kapcsolattartás szabályozása, lakóhely, iskola kijelölése, vagy a gyermek jogellenes elvitele esetén.
2003. március 17. napjától hatályos a 2002. évi LV. törvény (közvetítői törvény),
amely a közvetítő működésére, a közvetítői eljárásra, és a speciális esetként beiktatott bírósági közvetítésre 2012. július 24-től (Ktv. IV/A fejezet), illetve 2014.
március 15-től a kötelező közvetítői eljárásra (Ktv. IV/B fejezet) vonatkozó szabályokat tartalmazza. További szabályokat a 2014. március 15. napján hatályba
lépett új Ptk. IV. Könyvében, a Családjogi Könyvben (továbbiakban CSJK) és a
Pp-ben találunk. A CSJK 4:22. §-a taglalja az önkéntes alapon igénybe vehető
közvetítői, míg a 4:172. §-a a közvetítői eljárásra való kötelezés lehetőségéről rendelkezik.
4.1. Perelhúzó magatartások megakadályozása
A kötelező közvetítői eljárás megindítása érdekében felfüggesztett tárgyalást folytatni kell, ha bármelyik fél igazolja, hogy a közvetítői eljárás befejeződött, vagy,
hogy az első közvetítői megbeszélésen részt vett, de a közvetítői eljárás – a lefolytatásához szükséges együttműködés hiánya miatt - nem indult meg. Amennyiben
közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozat közlésétől számított két hónap eltelt anélkül, hogy a felek valamely igazolást becsatolták volna, úgy az eljárást szintén folytatni kell. Ha a két hónapos határidő lejárta előtt nyolc nappal a
felek a bíróságnak hitelt érdemlően (viszik az igazolást a közvetítőtől) közösen
bejelentik, hogy a közvetítői eljárás még folyamatban van, akkor a tárgyalás mindaddig nem folytatható, amíg a közvetítői eljárás be nem fejeződik.
4.2. Díjazás
A kötelező közvetítői eljárás során – figyelemmel arra, hogy pénzügyi terhet ró a
felekre – a felek három lehetőség közül választhatnak. Vagy az igazságügy-minisztérium által vezetett névjegyzékbe bejegyzett közvetítőt kérnek fel, vagy ingyenes bírósági közvetítést vesznek igénybe, vagy olyan közvetítőhöz fordulnak,
aki nem tett ún. alávetési nyilatkozatot, tehát nem vállalta feltétel nélkül a kötelező
közvetítői eljárás lefolytatását. Az önkéntes közvetítői eljárás igénybevétele esetén
annak díja megállapodás kérdése, a kötelező közvetítés esetén a közvetítési tevékenységről szóló törvény 38/D §-a mondja ki, hogy az első közvetítői megbeszélés
díja nem haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről
szóló törvényben megállapított óradíj egyszeri összegének és a megjelent felek
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számának szorzatát. Amennyiben a felek folytatni kívánják az eljárást, az erre vonatkozó óradíj a 38/D. § (2) bekezdése szerint állapítandó meg, tehát az óradíj nem
haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó óradíj és a felek számának szorzatát.15
4.3. A közvetítői eljárás időtartama
A gyermekvédelmi közvetítői eljárásnál és a kötelező gyermekvédelmi eljárásnál
2 hónap - mely kivételes esetben 2 hónappal meghosszabbítható - áll rendelkezésre
a közvetítői eljárás lefolytatására. A támogatott közvetítői eljárásnál és a kötelezően támogatott közvetítői eljárásnál 2 hónap (+2 hónappal meghosszabbítható).
A gyakorlatot nézve ez az időtartam maximum 1+3 ülés lefolytatására elegendő,
hiszen kb. háromhetente lehet ülést tartani figyelemmel a kapcsolattartás többnyire
kéthetes periódusára, hogy annak tapasztalatait összegezni lehessen.

5. A KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG MEGFELELŐ SZAKMAI SZÍNVONALA
A jogalkotó 2010. 01. 01. napjától az igazságügyért felelős miniszter által vezetett
közvetítői névjegyzékbe felvett közvetítők számára kötelezővé tette a minimum
60 órás elméleti és gyakorlati részből álló közvetítői szakmai képzés elvégzését,
valamint a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos szinten tartását, fejlesztése céljából továbbképzésben történő részvételi kötelezettséget.
Szakirányú végzettséget a jogszabályok nem követelnek meg a kapcsolattartási ügyek mediálásánál. A gyermekekkel kapcsolatos ügyekben való eljárásban
sokan úgy gondoljuk, szükség van a közvetítő szakirányú végzettségére is (például
családjogi szakjogász, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó képesítés megléte, egyéb pszichológiai ismeretek).

6. A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS HATÉKONYSÁGA
A meglévő tapasztalatok szerint a felek még nem kellően ismerik ezt a lehetőséget,
ezért bizalmatlanok, így csekély számú a felek által igényelt közvetítői eljárás. Az
eljárás sikere nagyban függ a közvetítő személyétől, tapasztaltságától, képzettségétől, ezért nem kis felelősség hárul a közvetítői eljárást végző mediátorokra, és
azokra a szakemberekre, akik a kapcsolattartás rendezésének folyamatában a közvetítői eljárás felé terelhetik a feleket.

15

Uo. 304.
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7. ÖSSZEGZÉS
Folyamatos ellenőrzést követel, hogy a jogszabályok mennyire támogatják, a gyermekek jogainak érvényesülését az eljárás folyamán, figyelemmel a nemzetközi és
hazai szabályozásra. Az, hogy mennyire lehet a gyakorlatban megvalósítani az eljárások során a gyermek mindenek felett álló érdekét, nagyon fontos vizsgálni. A
kérdés a szakemberek érdeklődésének középpontjában van, ezt bizonyítja, hogy
2016. januárjában Mediációs Munkacsoport jött létre a gyermek helye a mediácóban témakörben. A munkacsoport célja az volt, hogy a tágabb szakma véleményét
is kikérve megvitassa, hogyan lehet a gyermekek érdekeit képviselni a mediációs
eljárásban, szükséges-e a gyermekek bevonása a folyamatba, ha igen hogyan védhető meg a gyermek a lelki sérülésektől stb. A munkacsoport külföldi mintákat, jó
gyakorlatokat is keresett, és az egyéves munka alatt arra a megállapításra jutottak,
hogy nagyon sokféle nemzetközi gyakorlat létezik. További kutatásokat igényel
ennek a kérdésnek a megválaszolása. Habár a gyermek meghallgatásának kérdéskörében a gyermekvédelmi közvetítői eljárás szabályozást tartalmaz, és a
149/1991 Korm. rendelet a korábbihoz képest pontosabb kereteket határozott meg
a mediáció számára, ez a kérdés még mindig a legnehezebb terület. Jelenleg a hazai
gyakorlatban is sokféle megoldás létezik, bizonyos gyermekjóléti intézményekben
meghallgatják a gyermeket, a mediációban a hatályos jogszabályok szerint már
nem kötelező, a mediátornak mérlegelési joga van a 14 év feletti gyermek hallgatásánál. A 14 év alatti gyermek meghallgatását szintén mérlegelni kell, figyelemmel arra, hogy az veszélyezteti-e a gyermeket.
Mindezekből a dilemmákból látszik, hogy a kapcsolattartási jogviták a mediáció talán legnehezebb területét jelentik. A konfliktusban álló szülők mögött jelentős érzelmek állnak, mint minden családjogi jogvitában, és éppen ezért kevésbé
látják és tudják a gyermek érdekét képviselni. Véleményem szerint mindenképpen
további kutatásokat igényel a téma. Az is látható, hogy nincs egyetlen jó megoldás,
de a mediáció alkalmazása a szülő-gyermek kapcsolattartás rendezése során sok
esetben nyújthat sikeres alternatívát.
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Absztrakt
Mint ahogyan a címe is előrevetíti, a tanulmány célja az ügyészség és a nyomozó hatóság
viszonyának vizsgálata a büntetőeljárási kodifikáció tükrében. Tekintettel arra, hogy a jogalkotó a nyomozással kapcsolatban felmerülő aggályokat részben a két hatóság kapcsolatára tartja visszavezethetőnek, az új törvény minden valószínűség szerint e kérdésben is
számos változást hoz: új jogintézményként jelenik meg a nyomozás két szakaszra – felderítésre és vizsgálatra – tagolása, illetőleg ezekkel szoros összefüggésben az (ügyészségi, nyomozás feletti) felügyelet és irányitás. A szerző a jogalkotás során keletkezett dokumentumok (Az új büntetőeljárási törvény szabályozási elvei, Előterjesztés-tervezet a büntetőeljárásról, T/13972. sz. törvényjavaslat) összevetésével igyekszik feltárni ezek tartalmát, és választ adni arra a kérdésre, hogy a jövőben hogyan alakul majd a címben megjelölt hatóságok kapcsolata.
Kulcsszavak: ügyészség, nyomozó hatóság, felügyelet, irányítás

1. BEVEZETÉS
A kontinentális büntetőeljárási rendszerekben, így a hazaiban is általánosan elfogadott nézet szerint az ügyész dominus litis, a nyomozás ura a büntetőeljárásban.1
Ez a felfogás alapjaiban meghatározza a nyomozás során betöltött szerepét és a
nyomozó hatósággal való kapcsolatát. Figyelemmel arra, hogy a jogalkotó a nyomozással összefüggő aggályokat részben a nyomozó hatóság és az ügyészség kapcsolatára tartja visszavezethetőnek,2 a jelenleg zajló büntetőeljárási kodifikációs

FANTOLY ZSANETT: A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága, 2012, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 95.
FARKAS ÁKOS – RÓTH ERIKA: A büntetőeljárás, 2007, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 203.
2
Előterjesztés-tervezet
a
büntetőeljárásól,
109.
http://www.kormany.hu/download/e/ba/b0000/20160603%20El%C5%91terjeszt%C3%A9s%20a%20b%C3%BCntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l%
1
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folyamat nagy hangsúlyt fektet a kérdésre és a készülő új kódex e tekintetben is
számos változást hozhat.
A büntetőeljárási kodifikáció első lépéseként a kormány 2015. február 11én megtartott ülésén elfogadta az új büntetőeljárási törvény szabályozási elveiről
szóló előterjesztést3 (továbbiakban: Koncepció), amelyben meghatározta a kodifikáció célkitűzéseit és lehetséges irányait. A jogalkotási folyamat második jelentős
állomásának a kormányzati portálra 2016. június 3-án feltöltött, az új büntetőeljárási törvényről szóló, egységes szerkezetű előterjesztés-tervezet4 (a továbbiakban:
Tervezet) és annak indokolása tekinthető. A kodifikáció legutóbbi pontjához 2017.
február 14-én érkezett, amikor a kormány benyújtotta az országgyűlésnek a büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslatot (továbbiakban: Javaslat).
A kérdés valójában nem az, hogy az új büntetőeljárási törvény változtat-e
az ügyészség és a nyomozó hatóság viszonyán, hanem az, hogy miként teszi azt.
Tekintettel arra, hogy mind az 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.), mind
pedig a fent nevezett dokumentumok között jelentős különbségek tapasztalhatóak
a két hatóság kapcsolatát illetően, a tanulmány célja az egyes szövegváltozatok
áttekintése és a közöttük lévő eltérések elemzése.

2. AZ ÚJ BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNY SZABÁLYOZÁSI ELVEI
A Koncepció számos célkitűzése között nagy hangsúlyt kapott az ügyészség és a
nyomozó hatóság kapcsolatának az egyszerűsítés és célszerűség elvei mentén történő újraszabályozása.
A nagy számban előforduló, ugyanakkor csekélyebb tárgyi súlyú bűncselekmények nyomozásával összefüggésben a jogalkotó indokoltnak látta a nyomozó hatóság önállóságának növelését (és ezzel összefüggésben értelemszerűen
az ügyészség – a Koncepció által túlsúlyosnak minősített – szerepének csökkentését).5 Ezen ügyekben az ügyészség szerepét a szabályozási elvek a nyomozás törvényességének ellenőrzésére kívánták korlátozni. A megfogalmazott álláspont

20sz%C3%B3l%C3%B3%20t%C3%B6rv%C3%A9nyr%C5%91l.zip#!DocumentBrowse, (2016.03.13).
3
Az
új
büntetőeljárási
törvény
szabályozási
elvei
http://www.kormany.hu/download/d/12/40000/20150224%20IM%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s%20az%20%C3%BAj%20b%C3%BCntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%
A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20elveir%C5%91l.pdf, (2016.03.13).
4
Előterjesztés-tervezet a büntetőeljárásól.
5
Tekintettel arra, hogy a nyomozó hatóság által önállóan végzett nyomozás a hatályos Be.ben, illetve a gyakorlatban is quasi főszabály, a nyomozó hatóság önállóságának növelését
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szerint erre nem csak az egyszerűsítés és a célszerűség érdekében van szükség,
hanem az új törvény így kifejezheti a nyomozó hatóság iránt tanúsított bizalmat
is.6
A jelentős tárgyi súlyú, összetett bűncselekmények vonatkozásában azonban a Koncepció rögzíti, hogy azok esetében továbbra is szükséges és indokolt az
ügyészség érdemi beavatkozásának lehetősége a nyomozásba. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a megfelelő ügyészségi jogosítványok eljárási törvényben való garantálása, egy olyan „eszközrendszer kialakítása”, amely lehetővé teszi az ügyész számára a nyomozás végrehajtásába történő aktív beavatkozást és egyúttal a két hatóság feladatköreinek egyértelmű elhatárolását is.7
A fentiek arra engedtek következtetni, hogy a nyomozás szabályai esetleg –
mintegy párhuzamos jelleggel - az egyes bűncselekmények Btk. szerinti minősítése alapján kerülhetnek differenciálásra, azonban végül nem ez az elképzelés látszik megvalósulni.

3. ELŐTERJESZTÉS-TERVEZET AZ ÚJ BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNYRŐL
A Koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket az új büntetőeljárási törvényről
szóló előterjesztés-tervezet töltötte ki valódi tartalommal, amely az új büntetőeljárási törvény első egységes szerkezetű előfutárának tekinthető. A Tervezet első olvasatra is szembetűnő változásai annak fogalmi rendszerében tapasztalhatók:
ügyész helyett túlnyomórészt ügyészségről rendelkezik, számottevő újdonság a
nyomozás két szakaszra (felderítésre és vizsgálatra) tagolása, valamint ez utóbbiakhoz kapcsolódóan a felelősségi körök elhatárolását célzó új jogintézmények, a
felügyelet és az irányítás megjelenése. Az alábbiakban a Tervezet téma szempontjából releváns rendelkezéseinek elemzése olvasható.
3.1. Ügyész helyett ügyészség
A hatályos Be. a közvádlóra jellemzően ügyészként utal,8 ezzel szemben a Tervezet ügyész helyett javarészt következetesen az „ügyészség” fogalmat használja.9 A
Tervezethez fűzött indokolás szerint a jogalkotó ezzel a megoldással az ügyész
véleményem szerint a kizárólagos ügyészségi nyomozás esetköreinek csökkentésével lehet
elérni.
6
Koncepció 15-16.
7
Uo. 16.
8
Kivételt ez alól elsősorban – értelemszerűen - a hatásköri és illetékességi szabályok képeznek.
9
Összevetésképp: a Be.-ben az ügyész szó 942, az ügyészség 80 alkalommal fordul elő.
Ez az arány a Tervezetben szinte fordított: az ügyészség előfordulása 1055, az ügyészé
csupán 304.
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jogainak származékos jellegére, az ügyészség szervezetének azon sajátosságára kíván figyelemmel lenni, „miszerint minden ügyész az ügyészség nevében jár el,
amelynek során ügyészi jogokat gyakorol”.10
Ez a tudatos jogalkotói állásfoglalás álláspontom szerint szimbolikusan kifejezésre juttatja és – az Alaptörvény 29. cikkével összhangban – a büntetőeljárási
törvényben is egyértelművé teszi, hogy az ügyész nem individuális, hanem az igazságszolgáltatás közreműködőjeként intézményesült alanya a büntetőeljárásnak.
Mindemellett hozzájárul a büntetőeljárási törvény fogalmi rendszerének koherenciájához is, hiszen az eljárási hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság)
közül mindezidáig a vádhatóság - jobban mondva annak képviselője - volt az
egyetlen, akire a törvény megszemélyesített formában utalt.
Habár a fogalmi változás talán elhanyagolhatónak és formálisnak tűnik, a
fentebb kifejtettekre tekintettel büntető eljárásjog-dogmatikai szempontból kétségkívül helyes és üdvözlendő.
3.2. Az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolatának rendszerbeli helye
A hatályos Be. a statikus részben, az ügyész feladatai között rendelkezik a nyomozás során betöltött szerepéről. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolatának
négy modellje ismert a hatályos büntető eljárásjogban:11 (1) a nyomozó hatóság
önállóan nyomoz, a nyomozás törvényességét az ügyész felügyeli; (2) a nyomozó
hatóság önálló nyomozását az ügyész fokozottan is felügyelheti;12 (3) az ügyész
nyomozást végeztet, azaz nyomoztat;13 illetve (4) az ügyész a nyomozást maga
végzi.14 Habár a Be. az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata önálló alcím alatt
a dinamikus részben is tartalmaz rendelkezéseket, itt lényegében csupán a statikus
részben meghatározott ügyészi feladatokat ismétli, illetve a nyomozás végrehajtási
jellegű részletszabályairól rendelkezik.15
Tervezet (Indokolás) 321.
FANTOLY ZSANETT – GÁCSI ANETT ERZSÉBET: Eljárási büntetőjog. Dinamikus rész,
2014, Iurisperitus Bt., Szeged, 17.
12
Megjegyzendő azonban, hogy ez a modell nem a Be.-ben, hanem a 11/2003. (ÜK. 7.)
LÜ utasításban szabályozott, ezért a fokozott felügyelet álláspontom szerint nem más, mint
a törvényességi felügyelet Be.-n kívüli speciális esete.
13
Ha a nyomozással összefüggésben a 28. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott jogait
gyakorolja, azaz nyomozást vagy feljelentéskiegészítést rendel el, annak lefolytatásával a
nyomozó hatóságot megbízza, nyomozási cselekmény elvégzésére, további nyomozásra,
vagy a nyomozás meghatározott időn belüli befejezésére utasítja.
14
Az ügyészi dominancia legmarkánsabban ebben az esetben érvényesül. Egyik altípusa a
28. § (4) bekezdés e) pontja szerinti opcionális eset, azaz, ha az ügyész a nyomozást magához vonja, a másik, kötelező esete a 29. §-ban meghatározott kizárólagos ügyészi nyomozás esetkörébe tartozó bűncselekmények nyomozása.
15
Be. 165. §
10
11
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Ezzel szemben rendszertani szempontból jelentős változásnak tekinthető,
hogy a Tervezet a statikus részében az ügyészség feladatai között nem rendelkezik
a nyomozás során ellátandó feladatokról, mindössze azt rögzíti, hogy az ügyészség
a közvádló. Az indokolás szerint: „… az ügyészségről szóló fejezetében csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az eljárás minden szakaszára vonatkoznak, a csak a nyomozás, illetve a bírósági eljárás során érvényesülő szabályok
az adott fejezetekben találhatók.”16
A két hatóság viszonyára először a nyomozó hatóság feladatánál történik
utalás, amely szerint a nyomozó hatóság az ügyészség felügyelete mellett önállóan,
vagy az ügyészség irányításával végzi a nyomozást.17 Ennél részletesebben a kérdés a statikus részben a fent említett jogalkotói indokra hivatkozással nem került
szabályozásra.
Ez a jelenlegi törvényszerkesztéshez képest jelentős szemléletváltást jelent.
Az indokolással egyetértve, álláspontom szerint rendszertanilag helyes, hogy az
ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata a dinamikus részben szabályozott, hiszen mind maga a nyomozás, mind pedig a két hatóság viszonya egyértelműen
dinamikus jellegű.
3.3. Felderítés és vizsgálat
A nyomozást érintő legnagyobb változás a Tervezetben kétségtelenül annak felderítésre és vizsgálatra tagolása.18 Habár ez a megoldás - legalábbis a vizsgálat jogintézménye és elnevezése - nem minden előzmény nélküli a magyar büntető eljárásjog történetében,19 a XX. század második felére fokozatosan háttérbe szorult,
majd el is tűnt a büntetőeljárásból. A büntető eljárásjog tudományának jeles képviselői is joggal számíthattak tehát arra, hogy a jogalkotó ezen fogalmakat véglegesen száműzi az eljárási kódexekből.20 Ennek tükrében meglepő, mondhatni váratlan fordulat, hogy a Tervezet a nyomozás az említett két szakaszra bontását kívánja újfent bevezetni.

Tervezet (Indokolás) 321.
Tervezet 30. §.
18
Uo. 340. § (2) A nyomozás felderítésből és vizsgálatból áll.
19
A nyomozás részeként egyes esetekben vizsgálatról rendelkezett már a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk (I. Bp.) is. A teljesség kedvéért ugyanakkor
megjegyzendő, hogy a vizsgálat a bírói eljárás része volt, azt rendszerint a vizsgálóbíró
rendelte el és ő maga is folytatta le.
20
Erdei Árpád ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálat kifejezés a rendőrségi szakzsargonban tovább él attól függetlenül is, hogy a Be. ilyen elnevezésű jogintézményről nem rendelkezik. ERDEI ÁRPÁD: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában, 2011, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 263.
16
17
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3.3.1. Felderítés
A felderítés során a megalapozott gyanú megállapításához szükséges mértékben
fel kell deríteni a bűncselekményt és az elkövető személyét, valamint fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket.21 A felderítés során a nyomozó
hatóság főszabály szerint – amelyre a Tervezet a „ha e törvény másképp nem rendelkezik” fordulattal utal – az ügyészség felügyelete mellett, önállóan jár el.22 A
felderítés nem más tehát, mind a nyomozás kezdeti szakasza, amelynek végső célja
a megalapozott gyanú megállapítása. Ennek érdekében a nyomozó hatóság önálló
eljárása körében felderíti a bűncselekmény körülményeit, felkutatja és biztosítja a
bizonyítási eszközöket.
A felderítés során a nyomozó hatóság adatszerző tevékenységet folytathat,
bizonyítási eszközöket szerezhet be, illetve bizonyítási cselekményt rendelhet el
és tarthat, a törvényben meghatározott kényszerintézkedéseket rendelhet el és hajthat végre, valamint leplezett eszközöket alkalmazhat.23
3.3.2. Tanú és szakértő a felderítésben
Tanú kihallgatására és szakértő kirendelésére, illetve az ő jelenlétüket igénylő bizonyítási cselekmény elvégzésére azonban a nyomozó hatóság a felderítés során
is kizárólag az ügyészség engedélyével jogosult.24 Indokolt e rendelkezés alaposabb vizsgálata. A jogalkotói indokolás szerint ezen eljárási cselekmények elvégzéséhez azért van szükség ügyészségi engedélyre, mert a felderítésnek elsősorban
nem a bizonyítékok megőrzésére törekvés a célja, valamint a tanúvallomás és a
szakértői vélemény „indokolatlan és öncélú” beszerzése az eljárás jelentős elhúzódásához vezethet.25 Elvétve bizonyára előfordulnak ilyen esetek is, és a rendelkezés kétségkívül hozzájárul a felderítés és a vizsgálat egyértelmű elhatárolásához
is, bizonyos szempontokból mégis aggályosnak tartom.
Egyfelől koherencia-zavarhoz vezet az eljárási kódexben, hiszen ellentétes
a már a Koncepcióban is rögzített, a nyomozó hatóság önállóságának bővítésére,
illetve a nyomozó hatóságba vetett bizalom eljárási törvényben tükrözésére irányuló törekvésekkel. Valójában – a jogalkotó legjobb szándéka ellenére is – csorbíthatja a nyomozó hatóság önállóságát és egyfajta bizalmatlanságot sugall az irányába.

Tervezet 340. § (2) bekezdés.
Uo. 374. § (1) bekezdés.
23
Uo. 375. § (1) bekezdés.
24
Uo. 375. § (2) bekezdés.
25
Tervezet (Indokolás) 390.
21
22
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További ellentmondást vélek felfedezni a Koncepció és a Tervezet között a
tekintetben is, hogy habár a Koncepció éppen a „felesleges látszatgaranciák” eltörlését tűzte ki célul, nehéz a kifogásolt rendelkezésre másként tekinteni, kétséges, hogy ez esetben valódi garanciáról lenne szó.
Végezetül felmerül az előírás gyakorlati alkalmazhatóságának kérdése is,
hiszen az ügyészség változatlan ügyészi létszám mellett aligha lehet képes a rendelkezés következtében megnövekedő ügyteherrel megbirkózni. Habár a nyomozás során foganatosított tanúkihallgatások számáról statisztikai adatok nem állnak
rendelkezésre, a szakértők vonatkozásában példának okáért az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet adatai alapján 2015-ben a rendőrség 26 645 esetben rendelt
ki szakértőt, míg az ügyészség mindössze 263 alkalommal.26 Ennek alapján az
ügyteher akár százszoros növekedésére lehet számítani a Tervezet változatlan formában történő hatályba lépése esetén.
3.3.3. Vizsgálat
A nyomozás második szakaszát jelentő vizsgálat célja az ügyészségi döntés a gyanúsítottal szemben folyamatban lévő nyomozás befejezéséről,27 azaz az eljárás
megszüntetése vagy vádemelés.28 Ennek érdekében az ügyészség a gyanúsított
első kihallgatását követően az iratok alapján haladéktalanul köteles megvizsgálni,
hogy van-e lehetőség a nyomozás befejezésére, ügyészségi döntésre, vagy további
eljárási cselekmény elvégzése szükséges.29 További lényeges változás, hogy egyebekben a Tervezetben megszűnik a Be.-ből ismert külön vádemelési szakasz, annak egyes elemei a vizsgálatról szóló rendelkezések közé kerülnek integrálásra.
3.4. Felügyelet és Irányítás
Ami a felügyelet és irányítás történeti előzményeit illeti, az ügyészi felügyelet ezzel az elnevezéssel először a szovjet mintát követő I. Bpn.-nel30 került be a magyar
büntetőeljárásba. Azonban mint arra Bócz Endre felhívja a figyelmet, az ügyész
által irányított és felügyelt nyomozás nem a szovjet modell terméke, hanem Baumgarten Izidor és Lukács Adolf, azaz a magyar büntető eljárásjog tudományának

Igazságügyi Szakértő és Kutató Intézetek Kirendelők szerinti statisztika, intézetenként
2015.01.01. - 2015.12.31.
http://www.iszki.gov.hu/wp-content/uploads/2016/01/Kirendel%C5%91k_szerinti_statisztika_int%C3%A9zetenk%C3%A9nt__egyszer%C5%B1s%C3%ADtett__2015.01.01._-_2015.12.31..pdf, (2016.03.13)
27
Tervezet 340. § (4) bekezdés.
28
Uo. 340. § (5) bekezdés.
29
Uo. 383. §.
30
1954. évi V. törvény.
26
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képviselői által jóval korábban kimunkált elméleti jogintézmények gyakorlati
megvalósulása.31
A szakirodalomban régóta vitatott az is, hogy az ügyész(ség) vajon felügyeli, vagy irányítja-e a nyomozást.32 A kérdés eldöntését egyes szerzők gyakran
a nyomozó hatóság önállóságával (illetve annak hiányával vagy viszonylagosságával) kapcsolják össze,33 azonban ennek elméleti jellegű, szervezetszociológiai
vizsgálata jelen tanulmány keretein kívül esik. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a
jogalkotó a felügyelet és az irányítás törvényi szintre emelésével egyszer és mindenkorra eldönti a kérdést és véglegesen lezárja a vitát.
A nyomozás egészére irányadó, általános szabály, hogy a nyomozásról az
ügyészség rendelkezik, az ügyészség nyomoz, a nyomozó hatóságot felügyeli,
vagy irányítja. A felderítés során főszabályként a felügyelet, kivételesen az irányítás, míg a vizsgálat során kizárólag az irányítás szabályai érvényesülnek. A felügyelet és az irányítás részleteit a Tervezet 342. §-a, míg az ügyészségi nyomozás
szabályait a 343. § tartalmazza.
3.4.1. Felügyelet
A felügyelet a felderítés során, a nyomozó hatóság önálló nyomozása mellett érvényesülő ellenőrzési forma. Az e körbe tartozó ügyészségi részjogosítványok zömében megegyeznek a jelenleg is a törvényességi felügyelet körébe tartozó ügyészi részjogosítványokkal.
A Tervezet sajátos, új rendelkezése azonban, hogy az új szabály értelmében
a felügyelet nem pusztán a nyomozás törvényességének objektív jellegű felügyeletét jelenti, hanem az ügyészég annak szakszerűségét és hatékonyságát is ellenőrizni hivatott, azaz a felügyelet szubjektív jegyekkel bővül.34 A felügyelet ilyen
formában történő kiterjesztése több kérdést is felvet. A kriminalisztikai szaktudás
első számú letéteményese ugyanis hagyományosan a nyomozó hatóság, a büntetőügyekben eljáró más hatóságok (ügyészség, bíróság) feladata pedig a bizonyítási
eljárás törvényességének és bizonyító erőnek a vizsgálata.35 Az uralkodó felfogás
szerint éppen azért végzi nyomozó hatóság a nyomozást, mert az annak eredményességéhez szükséges személyi és tárgyi infrastrukturális feltételek (krimináltechnikai, krimináltaktikai, kriminálmetodikai, stb. ismeretek és eszközök) az
BÓCZ ENDRE: Büntetőeljárási jogunk kalandjai. Sikerek, zátonyok és vargabetűk, 2006,
Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 71.
32
LÁNG LÁSZLÓ: Nyomozásfelügyelet, nyomozásirányítás és kriminalisztika, in Belügyi
Szemle, 2003/7-8. szám, 21.
33
KOVÁCS GYULA: A nyomozás ügyészi irányítása és a nyomozó hatóság önállósága, in
Belügyi Szemle, 2003/7-8. szám, 49.
34
Tervezet 342. § (1) bekezdés f) pont.
35
BÓCZ ENDRE: Az új eljárásjogi törvény és a kriminalisztika, in Belügyi Szemle, 2003/78. szám, 32.
31
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ügyésszel szemben neki állnak a rendelkezésére. Ennek tükrében kérdéses lehet,
hogy feladata-e egyáltalán az ügyésznek a nyomozás szakszerűségét és hatékonyságát ellenőrizni, illetve elvárható-e ez tőle. Úgy tűnik, hogy az ügyészek között
is egyetértés van abban, hogy „…a nyomozás egy rendkívül összetett ismereteket
és tevékenységet igénylő, bonyolult hivatás (szakma), amelyet nem lehet csak úgy
mellékesen, az egyéb közvádlói feladatok mellett végezni.”.36 Ezzel szemben az
ügyészi hivatás gyakorlása manapság egyre inkább az íróasztalhoz kötődik,37 és
mint jogi szakma egyértelműen jogi szakfeladatok – többek között a nyomozás
törvényessége feletti felügyelet – ellátására hivatott.
Mindazonáltal a felügyelet körének kibővítését akár paradigmaváltásként is
lehetne értékelni, a Koncepció azonban egyértelművé teszi, hogy a jogalkotó szándéka nem ez volt.38
3.4.2. Irányítás
Az irányítás a felügyelet teljes eszköztára mellett magában foglalja a nyomozó
hatóság eljárási cselekmény elvégzésére, határozat hozatalára, illetve az ügyészség
határozatainak előkészítésére való előzetes utasítását.39 Ezeken túlmenően az
ügyészség irányítási jogkörében eljárási cselekmény elvégzését vagy határozat
meghozatalát előzetes jóváhagyásához kötheti.
A felderítésre vonatkozó speciális szabály, hogy az ügyészség a nyomozó
hatóságot a felderítés során is irányítása alá vonhatja,40 ezt követően azonban az
irányításról nem térhet vissza a számára enyhébb felelősségi formát jelentő felügyeletre,41 azaz az irányítás irreverzibilis jellegű jogintézmény. Ez a gyakorlatban
az ügyészi munkateher indokolatlan mértékű megnövekedéséhez vezethet, hiszen
az irányítás a felügyelethez képest többletmunkát jelent az ügyész számára. Abból
viszont, hogy egy eljárási cselekmény vonatkozásában esetleg indokolt az irányí-

36

LÁNG: i. m. 27.
FARKAS – RÓTH: i. m. 205.
38
„Az ügyészség nem nyomozó hatóság, és – az ügyészi nyomozástól eltekintve – nem is
alkalmas e szervezetidegen feladat ellátására, a nyomozás elsősorban a nyomozó hatóság
szakterülete.” Koncepció 16.
39
Ez utóbbival összefüggésben azonban megjegyzendő, hogy Lőrinczy György már 2004ben rámutatott arra, hogy a gyakorlatban ritkán alkalmazott, inkább szimbolikus jelentőségű rendelkezés. Álláspontja szerint a nyomozó hatóság ügyészi határozat előkészítésére
utasítása – céljával, az ügyészi munkateher csökkentésével ellentétesen – voltaképpen
többletmunkát eredményez az ügyész számára, ezáltal a rendelkezés alkalmazása kontraproduktívvá válik. LŐRINCZY GYÖRGY: A nyomozó hatóság és az ügyész viszonya, in
Belügyi Szemle, 2004/9. szám, 85.
40
Tervezet 374. § (2) bekezdés.
41
Uo. 374. § (3) bekezdés.
37
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tási jogkör gyakorlása, nem feltétlenül következik az, hogy az egész felderítés során is az. Ezt az álláspontot – legalábbis részben – minden bizonnyal a jogalkotó
is osztja, hiszen a nyomozásról szóló általános rendelkezések között rögzíti, hogy
az ügyészség irányítási és felügyeleti jogkörét nem érinti, ha a nyomozás során
egyes eljárási cselekményeket az ügyészség maga végez.42 Ennek következtében
azonban ellentét feszül a Tervezet 374. § (3) bekezdése és 342. § (5) bekezdése
között, amelyet álláspontom szerint az előbbi rendelkezés mellőzésével lehetne
feloldani.
A vizsgálatra irányadó speciális rendelkezéseket a Tervezet 384. §-a tartalmazza. Főszabály szerint a vizsgálat során az ügyészég a nyomozó hatóságot irányítja, a nyomozó hatóság eljárási cselekményeit az ügyészség utasítása alapján
végzi. Ez alól értelemszerű kivétel, hogy a nyomozó hatóság külön utasítás nélkül,
önállóan küldi meg az ügyészségnek a nyomozás iratait és számol be a nyomozás
állásáról, valamint javaslatot tehet a szükségesnek tartott eljárási cselekményekre,
illetve a nyomozás befejezésére. További kivételt képeznek a halaszthatatlan és
szükségképpeni eljárási cselekmények, valamint egyes, már a felderítés során is a
nyomozó hatóság önálló eljárására utalt eljárási cselekmények.
3.4.3. A felügyelet és az irányítás tartalma és karaktere
Legyen szó a felügyelet bármely eleméről is, elmondható, hogy azt az ügyészség
szempontjából a reaktivitás jellemzi, azaz a felügyelet kizárólag utólagos ügyészségi beavatkozást jelent, amely minden esetben a nyomozó hatóság tevékenységének, esetleges hibáinak korrekciójára irányul.43
Ezzel szemben a vizsgálatot jellemző irányítás proaktív jellegű, ahogyan azt
az indokolás is megfogalmazza: az irányítási jogkör a nyomozás folyamatában aktív, a feladatokat kitűző ügyészségi szerepvállalást takar.44
Az eljárási cselekmények elvégzéséről szóló rendelkezések kiválóan alkalmasak arra, hogy felügyelet és az irányítás reaktív és proaktív jellegét, a köztük
lévő különbséget illusztrálja:
A Tervezet szerint felügyeleti jogkörében az ügyészség meghatározott esetekben eljárási cselekmény elvégzését engedélyezheti.45 E rendelkezés párja az irányításban a 340. § (2) bekezdés e) pontja, amely szerint irányítási jogkörében az
ügyészség eljárási cselekmény elvégzését vagy határozat meghozatalát előzetes
jóváhagyásához kötheti.

Uo. 342. § (5) bekezdés.
Tervezet (Indokolás) 380.
44
Uo.
45
Tervezet 340. § (1) bek. b) pont
42
43
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A két rendelkezés hasonlít egymásra, ám jelentős különbség rejlik a kezdeményező személyében. Míg a felderítés során a kezdeményező a nyomozó hatóság, amelynek kezdeményezésére az ügyészség reagál, utólag ellenőriz, addig a
vizsgálat során a kezdeményező az ügyészség, ő maga dönti el, hogy az elérni kívánt célok, beszerezni kívánt tények és adatok szükségesek-e a vád bizonyításához.46 Kérdés marad azonban, hogy mely eljárási cselekmények előzetes jóváhagyáshoz kötését látja majd szükségesnek az ügyészség. Tekintettel arra, hogy hasonló jellegű jogintézményt a hatályos Be. nem ismer, erre csak az új törvény hatályba lépését követő ügyészségi gyakorlat ismeretében adható válasz.
3.5. Az ügyészségi nyomozás
Az ügyészségi nyomozás szabályai is új helyen, a dinamikus részben, a nyomozásnál, de lényegi tartalmi változás nélkül szabályozottak. Ez a megoldás rendszertani szempontból mindenképpen helyes, a jogszabály szerkezete azonban álláspontom szerint akkor lenne teljesen koherens, ha a kizárólagos ügyészségi nyomozás esetkörei is e helyütt kerülnének szabályozásra.
Értelemszerűen az ügyészségi nyomozás során a felügyelet és az irányítás
fogalmilag kizárt, az engedélyezéssel és jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat ebben az esetben a felettes ügyészség látja el.
3.6. Részösszegzés
A Tervezet téma szempontjából legnagyobb újítása kétségkívül a nyomozás felderítésre és vizsgálatra tagolása, valamint az ennek következtében bevezetendő felügyelet és irányítás jogintézménye. A Tervezet sorait olvasva – néhány kifogásolható rendelkezésétől eltekintve – összességében egy rendkívül előremutató kódex
képe rajzolódik ki, amely akár változatlan formában történő hatálybalépése esetén
is alkalmas egy XXI. századi, valóban hatékony büntetőeljárás megteremtésére.
Kezdeti nehézségek – mint minden átfogó jogszabályi változás esetén – bizonyára
lesznek a jogalkalmazás terén, ezek azonban a jogalkotó és a jogalkalmazók közötti konstruktív vita és párbeszéd révén feltehetőleg könnyedén leküzdhetőek.

4. A T/13972. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLAT A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL
A kormány 2017. február 14-én nyújtotta be a büntetőeljárásról szóló T/13972.
számú törvényjavaslatot (továbbiakban: Javaslat). A háttérben zajló szakmai

NYIRI SÁNDOR: Az ügyészség és a nyomozó hatóságok kapcsolata a büntetőeljárásról
szóló törvény hatálybalépése után, in Belügyi Szemle, 2003/7-8. szám, 60.
46
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egyeztetést bizonyítja, hogy a Javaslat az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolatának kérdését illetően (is) számos ponton jelentős mértékben módosult a Tervezethez képest. Az alábbiakban vázlatosan áttekintem e különbségeket.
Az ügyészség feladata cím alatti rendelkezések a közvádlói minőség rögzítése mellett – véleményem szerint helyesen – kiegészültek a nyomozás47 (és az
előkészítő eljárás48) körében ellátandó feladatokra történő utalással.
Kevésbé pozitív, ám lényeges változás a Tervezethez képest, hogy a felügyelet és az irányítás körébe tartozó ügyészségi jogosítványok újfent a statikus
részben, az ügyészségről szóló fejezetben, az ügyészség jogai önálló alcím alatt, a
nyomozással összefüggő ügyészségi jogok katalógusaként, taxatív módon kerültek
felsorolásra. Ez abból a szempontból lényeges változás, hogy míg a Tervezet ezeket a részjogosítványokat a nyomozásról szóló fejezetben (a dinamikus részben)
rögzítette, a Javaslat statikus részében kerültek elhelyezésre. Álláspontom szerint
ezen a ponton a jogalkotó részéről – talán éppen a jogalkalmazó hatóságokkal folytatott egyeztetés eredményeképp – egyfajta „fontolva haladás” érhető tetten. Úgy
tűnik, mintha a Tervezet kifejezetten előremutató rendelkezéseit, a hatályos Be.
rendszerének megfelelően akarta volna elhelyezni. Azáltal, hogy a jogalkotó a felügyeletet és az irányítást tartalommal kitöltő ügyészségi részjogosítványokat beemelte a statikus részbe, a nyomozásról szóló részben az ügyészség és a nyomozó
hatóság kapcsolata kiüresedett, súlytalanná vált, holott rendszertanilag egyértelműen ott lenne megfelelőbb helyen.
A jogalkalmazás szempontjából ennek a kérdésnek túl nagy gyakorlati jelentősége bizonyára nincsen, azonban tekintettel arra, hogy a két hatóság kapcsolata karakterét tekintve egyértelműen dinamikus részi jellegű, eljárásjog-dogmatikai szempontból helyesebb lenne, ha ezt az új törvény szerkezete is tükrözné.
A Javaslatot áttekintve megállapítható, hogy tartalmát tekintve a felügyelet
és az irányítás a Tervezethez képest jelentős mértékben nem változott. Örömteli
kivételt ez alól a Tervezet azon két korábbi rendelkezésének mellőzése jelent, amelyekkel összefüggésben gyakorlati alkalmazhatósági aggályok merülhettek volna
fel. Azaz a Javaslat a felügyelettel összefüggésben már nem írja elő a nyomozás
szakszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, illetve nem követeli meg a tanúkihallgatás és a szakértő kirendelésének, valamint az ő jelenlétüket igénylő bizonyítási cselekmények elrendelésének ügyészségi engedélyezését.

Javaslat 25. § (2) Az ügyészség nyomoz, felügyeli a felderítés törvényességét, valamint
irányítja a vizsgálatot.
48
Az előkészítő eljárás vizsgálata jelen tanulmány keretein kívül esik, tekintettel arra, hogy
sem a Javaslat, sem a Tervezet szerint nem képezi a nyomozás részét. Mindazonáltal az
előkészítő eljárás vizsgálata indokolt, a téma érdemes arra, hogy önálló tanulmány tárgyát
képezze.
47
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Tekintettel arra, hogy a Javaslat szövege a végleges törvényhez közelinek
tekinthető, e helyütt indokolt az egyes, nyomozással összefüggő ügyészségi részjogosítványok felsorolása és csoportosítása:
A Javaslat szerint felügyeleti jogkörében az ügyészség jogosult a nyomozást
vagy a feljelentés-kiegészítést a nyomozó hatóság önálló eljárására utalni; a nyomozó hatóság törvénysértő határozatát hatályon kívül helyezni; megállapítani,
hogy a nyomozó hatóság az eljárási cselekményt törvénysértően végezte el, vagy
törvénysértő intézkedést tett; meghatározott esetekben eljárási cselekmény elvégzését vagy határozat meghozatalát engedélyezni; valamint az eljárási cselekményeknél jelen lenni és a nyomozás ügyiratainak bemutatását kérni.49
Felügyeleti jogkörének ellátása során az ügyészség köteles a nyomozó hatóság eljárásának törvényességét ellenőrizni; a megállapított törvénysértés orvoslására a nyomozó hatóságot felhívni; a nyomozó hatóság határozata, valamint a
gyanúsítás ellen bejelentett panaszt, illetve az eljárás elhúzódása miatt a nyomozó
hatósággal szemben előterjesztett kifogást elbírálni.50
Irányítási jogkörében mindezeken túl az ügyészség jogosult: a nyomozó hatóságot eljárási cselekmény elvégzésére utasítani; eljárási cselekmény elvégzését
megtiltani; a nyomozó hatóság határozatát megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni; a nyomozó hatóságot határozat hozatalára vagy ügyészségi határozat előkészítésére utasítani; eljárási cselekmény elvégzését vagy határozat meghozatalát
előzetes jóváhagyásához kötni; illetve a nyomozó hatóságot beszámolásra kötelezni.51

5. ÖSSZEGZÉS
A Tervezet számos jelentős újítást tartalmazott a hatályos Be.-hez képest, amelyek,
ha nem is voltak tökéletesek, mindenképpen előremutatóak és a jobbítás irányába
tartóak voltak.
A Javaslatból egy némileg visszafogottabb, mérsékeltebb szemléletmód
tükröződik, amelyben nemcsak a Tervezet egyes elemei köszönnek vissza, hanem
– egyfajta kompromisszumos megoldásként – a hatályos Be. struktúrája is. Ez
azonban nem feltétlenül baj, pusztán azt jelzi, hogy az ügyészség és a nyomozó
hatóság kapcsolatát érintő rendelkezések képlékeny részét képezték a kodifikációs
folyamatnak, és a háttérben valódi egyeztetés folyt, amelynek során eltérő szakmai
álláspontok is meghallgattattak.

Javaslat 26. § (2) bekezdés a), c), d), f) és i) pontok.
Uo. b), e), g), h) pontok.
51
Javaslat 26. § (3) bekezdés.
49
50
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Végezetül álljanak itt Cséka Ervin két évtizeddel ezelőtt megfogalmazott,
ám ma is helytálló és felettébb aktuális gondolatai:
„[…] az ügyész a nyomozó hatóságok tevékenysége fölött – ha úgy tetszik
– teljhatalmat (de nem a hatóságok szakmai önállóságát korlátozó túlhatalmat) gyakorol, vagyis minden nyomozási cselekményre, de a nyomozás egészére nézve is irányítási, utasítási, ellenőrzési joga van. Ez a jogkör pedig
nyilvánvalóan jóval többet foglal magában, semhogy annak kifejezésére a
hazai jogban régóta meghonosodott »ügyészi törvényességi nyomozásfelügyelet« megfelelő fogalom volna.”52

E felfogásnak a Javaslat – és bízom benne, hogy elfogadása esetén majd az új büntetőeljárási törvény is - minden korábbinál szélesebb körben tesz eleget.
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A magyarországi nemzetiségek országgyűlési választójogának
egyenlősége mint a jogállamiság egyik aspektusa1
M. Balázs Ágnes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar, Alkotmányjogi Intézet
e-mail: balazsagnes@windowslive.com

Absztrakt
Jelen tanulmány legfőbb célja rávilágítani a választójog mint alapjog, egyik aspektusa, a
választójog egyenlősége szerepére a jogállamiság koncepciójában, felvázolva a tudomány
jeles képviselőinek erre vonatkozó álláspontját. A magyar alkotmánybíróság választójog
egyenlőségéhez kapcsolódó legfontosabb határozatai és a Velencei Bizottság kapcsolódó
ajánlásai is felvillantásra kerülnek. A kérdés kapcsán kiemelésre kerül a magyarországi
nemzetiségek országgyűlési képviseletének kérdése is, amelynek megoldására a rendszerváltás óta igény jelentkezett, amely igény csupán 2010-et követően került kielégítésre. Megvizsgáljuk, hogy több mint két évtizedes mulasztásos alkotmánysértés állt-e fent a nemzetiségek országgyűlési képviseletére vonatkozóan. Fényt derítünk arra is, hogy sikerült-e kedvezményes országgyűlési képviseletet biztosítani a Magyarországon élő nemzetiségeknek,
vagy éppen hátrányosabb helyzetbe kerültek a nemzetiségi választópolgárként nem regisztrált választóknál?
Kulcsszavak: jogállam, képviselet, kisebbség, nemzetiség, választójog

1. BEVEZETÉS
Napjainkban egy demokratikus jogállamban magától értetődőnek számít az általános és egyenlő, titkos szavazásos választójog biztosítása. Jelen dolgozat legfőbb
célja rávilágítani a választójog mint alapjog, és kiemelten annak egyik aspektusa,
a választójog egyenlősége szerepére a jogállamiság koncepciójában, felvázolva a

Jelen tanulmány a szerző „Plurális választójog és nemzetiségek Európában” című OTDKdolgozata, valamint „A választójog egyenlősége: dilemmák és határesetek” című diplomamunkája elkészítése során végzett kutatás egyes eredményein és azok továbbgondolásán,
valamint új kontextusba helyezésén alapszik. Lásd: BALÁZS ÁGNES: Plurális választójog
és nemzetiségek Európában. OTDK-dolgozat, 2014, Budapest. és BALÁZS ÁGNES: A választójog egyenlősége: dilemmák és határesetek. Diplomamunka, 2015, Budapest.
1
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jogtudomány illetve a politikatudomány jeles képviselőinek erre vonatkozó álláspontját. Ennek során a magyar alkotmánybíróság választójog egyenlőségéhez kapcsolódó legfontosabb határozatai és a Velencei Bizottság kapcsolódó ajánlásai is
ismertetésre és elemzésre kerülnek. A kérdés kapcsán kiemelésre kerül a magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviseletének kérdése is, amelynek megoldására a rendszerváltás óta igény jelentkezett, amely igény csupán 2010-et követően került kielégítésre. E kérdéskör kapcsán kettő, a jogállamiságot érintő témakört is felfedezhetünk. Több mint két évtizedes mulasztásos alkotmánysértés állte fent a nemzetiségek országgyűlési képviseletére vonatkozóan? Sikerült-e kedvezményes országgyűlési képviseletet biztosítani a Magyarországon élő tizenhárom elismert kisebbségnek, vagy netán éppen hátrányosabb helyzetbe kerültek a
nemzetiségi választópolgárként nem regisztrált választóknál? Jelen tanulmány segítségével mindezek a kérdések megválaszolásra kerülnek.

2. A VÁLASZTÓJOG EGYENLŐSÉGE ÉS A JOGÁLLAMISÁG
A választójog egyenlősége nem csupán abból a szempontból kapcsolódik a jogállamiság kérdéséhez, hogy a választójognak létezik alapjogi megközelítése, s a jogállamiság materiális fogalmához kötődően az egyes szerzők rendszerint kiemelik
az emberi jogok biztosításának, valamint a jogegyenlőség követelményét.2 Robert
von Mohl kifejezetten nevesíti a közügyekben való egyenlő részvétel biztosításának szükségességét a megfelelő képességekkel rendelkezők számára, kiemelve az
aktív és passzív választójogot.3 Petrétei József a jogállam és a közhatalom gyakorlása vonatkozásában kiemeli az Alkotmánybíróság gyakorlatában kibontakozott
követelményt, miszerint az Alaptörvényben megjelenő népszuverenitás elvének
következményeként közhatalom gyakorlása csupán demokratikus legitimáción
alapulhat.4
Bihari Mihály a demokratikus jogállamiság hatalmi rendszerének témakörét
tárgyalva első helyen említi a demokratikus képviseleti szervek létrehozásában az
általános és egyenlő választójogot, valamint a titkos szavazás révén való részvé-

KONDOROSI FERENC: Jogállamiság – jogegyenlőség – jogbiztonság, in Börtönügyi
Szemle, 2007/2. szám, 3-5.; 15-18., TAMÁS ANDRÁS: A közigazgatási jog elmélete, 2001,
Szent István Társulat, Budapest, 209-212., VON MOHL, ROBERT: Jogállam, in TAKÁCS PÉTER (szerk.): Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Reschtsstaat irodalmának köréből, 1995, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 34-36.
3
VON MOHL: i. m. 35.
4
PETRÉTEI JÓZSEF: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények,
2013, Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 90., 30/1998 (VI. 25.) AB határozat. ABH 1998. 220,
233, 16/1998 (V. 8.) AB határozat. ABH 1998. 140, 146.
2
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telt. A demokratikus jogállam hatalmi rendszere másik három elemének az alapvető jogok biztosítását és érvényesülését, a versengő többpártrendszer létét és a
kormányok leválthatóságát, valamint az államhatalom megosztását, a hatalmi ágak
elválasztását nevezi meg. Az állami-képviseleti szervek létrehozása kapcsán kiemeli a választójognak a népesség lehető legszélesebb körére való kiterjesztését, a
választások rendszerességét, a választójog általánosságát, egyenlőségét és a szavazás titkosságát, továbbá azt, hogy a bíróságok, a részt vevő jelölő szervezetek és
a nemzetközi megfigyelő szervezetek őrködjenek a választások tisztasága és jogszerűsége felett.5
Trócsányi László a Velencei Bizottság egyik jelentéséhez kapcsolódóan
szintén kiemeli a szabad választásokat, korrekt választójogi szabályokat mint a politikai váltások biztosítékát. Emellett az emberi jogok védelmét mint a demokratikus államszervezet alapját említi a jogállamiságra vonatkozó közös európai alkotmányjogi örökség másik fő elemeként.6 A következőkben áttekintjük a választójog
mibenlétét és a választási alapelveket, kiemelve a választójog egyenlőségének követelményét.

3. A VÁLASZTÓJOG MINT ALAPJOG ÉS A VÁLASZTÁSI ALAPELVEK
A választójog szélesebb értelemben a képviseleti szervek tagjai megválasztásának
rendjét meghatározó anyagi és eljárási szabályok összességét jelenti, míg szűkebb
értelemben a választójogosultságot szokás érteni alatta.7 A szűkebb értelemben
vett választójog a közhatalom gyakorlásában és az állami döntéshozatalban való
részvétel lehetőségét megteremtő politikai részvételi jogok körébe tartozik, s a
népszuverenitáson alapul.8 A választójog tehát a jogállamiság Trócsányi László
által említett mindkét aspektusához hozzátartozik.

BIHARI MIHÁLY: Politológia - A politika és a modern állam. Pártok és ideológiák, 2013,
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, (Elektronikus változat), 391-392.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_40137/2011_0001_519_40137.pdf 2016. május 31.
6
TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: Alaptanok, in TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ – SCHANDA BALÁZS (szerk.):
Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei,
Második, átdolgozott kiadás, 2013, HVG-ORAC, Budapest, 72.
7
TÓTH KÁROLY: A választójog, in TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ – SCHANDA BALÁZS (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei,
Második, átdolgozott kiadás, 2013, HVG-ORAC, Budapest, 184.
8
PAPP IMRE: A politikai részvételi jogok, in HALMAI GÁBOR – TÓTH GÁBOR ATTILA
(szerk.): Emberi jogok, 2003, Osiris Kiadó, Budapest, 737-739., A választójog mint alapjog részletes elemzését lásd: BODNÁR Eszter: A választójog alapjogi tartalma és korlátai,
5
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A választások anyagi jogi alapelvei közé tartozik az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választás elve. Az egyenlő választójog követelménye alapján minden választásra jogosultnak egyenlő számú szavazata van, s ezek a szavazatok
ugyanannyit is érnek.9 Így a választójog egyenlőségét sérti a plurális választójog,
ami következtében egyes választópolgárok több szavazattal rendelkeznek, vagy
szavazatuk többet ér más választópolgárok szavazatánál.10
Az Alkotmánybíróság joggyakorlatában részletesen kifejtette a választójog
általános és egyenlő mivoltának tartalmát. Ezek a határozatok érintik a választójog
korlátozásának a kérdését, valamint kifejtik az Alaptörvényben megfogalmazott
választási alapelvek tartalmát.11 1990-ben az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a szavazás napján külföldön tartózkodók választásban akadályozottnak minősítését. Problémát jelentett, hogy a hatályos Alkotmány szerint
alapjog csak alkotmányerejű törvényben volt korlátozható, s a választójogi törvény
nem ilyen volt.12
Az Alkotmánybíróság 1991 februárjában alkotmányellenesnek minősítette
a választójogi törvény azon rendelkezését, amely kizárta az egyéni jelöltre való
szavazást az állandó lakóhelyükön kívül szavazó személyek esetében. A testület
hangsúlyozta, hogy nem tekinti abszolút érvényűnek és korlátozhatatlannak sem a
választójog általánosságát, sem az egyenlőségét, ám korlátozása csupán igen jelentős elvi indokkal alátámasztottan elfogadható, így semmiféle kényelmi szempont, áthidalható technikai nehézség, vagy az eredmények gyors nyilvánosságra
hozatala nem nyújthat megfelelő indokot az alapjog korlátozására, és az ilyen korlátozás alkotmányellenes, mivel kiemelt fontosságú állampolgári jogról van szó.
A korlátozás indokoltságának megítélésében a szükségesség és az arányosság a két
legfontosabb szempont.13 Az egyenlő választójog pedig egyrészt azt jelenti, hogy
minden választójogosultnak egyenlő értékű szavazattal kell rendelkeznie, s e szavazatoknak a lehetőség szerint azonos súlyúnak kell lenniük.14
Az Alkotmánybíróság a választójog egyenlőségéből fakadó követelménynek minősítette azt, hogy az egyéni választókerületekben élő választójogosultak
száma a lehető legnagyobb mértékben kiegyenlített legyen, s a területi választókerületekben megszerezhető mandátumok száma a választásra jogosultak számához
2014, HVG-ORAC, Budapest. A szintén a politikai jogok közé tartozó egyesülési, gyülekezési és petíciós jog szabályozásának történetéről bővebben lásd BÓDI STEFÁNIA: Az
egyesülési, gyülekezési és a petíciós jog magyarországi szabályozásának története, in
Collega: szakmai folyóirat joghallgatók számára, 2005/1. szám, 5-12.
9
TÓTH: i. m. 189-197.
10
PAPP: i. m. 750.
11
BODNÁR: i. m. 75-76.
12
3/1990. (III.4.) AB határozat, ABH 1990, 25., 26.
13
6/1991. (II.28.) AB határozat, ABH 1991, 19., 20.
14
809/B/1998. AB határozat, ABH 2000, 783., 784.
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szorosan igazodjék. Kiemelték, hogy a választójog egyenlőségét speciális szabálynak tekintik a megkülönböztetés tilalmának általános alkotmányos követelményéhez képest. Hangsúlyozták az ún. „egy ember-egy szavazat” elvének fontosságát,
s hogy amellett, hogy minden választópolgárnak azonos számú szavazattal kell
rendelkeznie, e szavazatoknak azonos súlyúnak is kell lenniük, így tilos a plurális
választójog, amely eltérő számú vagy értékű szavazatot adna a választópolgárok
különböző csoportjai számára. A plurális választójog tilalmát az Alkotmánybíróság abszolút érvényűként jelölte meg, az „egy ember-egy szavazat” elvét semmilyen indokkal sem tartja korlátozhatónak. Kiemelték, hogy a szavazatok egyenértékűségét olyan, minden választópolgárt megillető eljárási jogosultságok hivatottak biztosítani, mint a jelölésre vagy a jogorvoslatra vonatkozó szabályok. Különbséget tettek a szavazatok eljárási és tartalmi értelemben vett egyenlősége között.
Ennek folyományaként a választási részvétel, illetve az ország különböző pontjain
eltérő számban leadott szavazatok száma nincsenek kihatással a választójog tartalmi egyenlősége követelményének megvalósulására.15 Hangsúlyozandó, hogy az
Alkotmánybíróság az Alaptörvény, s annak negyedik módosítása16 hatályba lépését követően is hivatkozott korábbi, a választójoggal kapcsolatos határozataira, így
a plurális választójog tilalmára is.17 A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy az előbbiekhez képest miként viszonyul a plurális választójoghoz és a nemzetiségek képviseletéhez a Velencei Bizottság.

22/2005. (VI.17.) AB határozat, ABH 2005, 246., 248-253.
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) 19. cikk (2)
bekezdése szerint „Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által kifejtett
joghatásokat.” Ezen, az alkotmányjogászokat mai napig megosztó rendelkezés miatt különösen fontos kiemelni a fent említett tényt. A kérdésről bővebben lásd ERDŐS CSABA:
Az 1989-es Alkotmányon nyugvó alkotmánybírósági határozatok hatályon kívül helyezésének egyes aspektusai, in GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA – SZENTE ZOLTÁN (szerk.): Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon, 2014, Nemzeti
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt, Budapest, 297–315., TÉGLÁSI ANDRÁS: Az Alkotmánybíróság alapjogvédelmi gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése után, in GÁRDOSOROSZ FRUZSINA – SZENTE ZOLTÁN (szerk.): Alkotmányozás és alkotmányjogi változások
Európában és Magyarországon, 2014, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.,
Budapest, 317–339.
17
Pl. 26/2014. (VII.23.) AB határozat, ABK 2014. július 24., 1166., 1168-1182.
15
16

137

Doktori Műhelytanulmányok 2017

4. A VELENCEI BIZOTTSÁG A NEMZETISÉGEK KÉPVISELETÉRŐL ÉS A
PLURÁLIS VÁLASZTÓJOGRÓL

Míg az Alkotmánybíróság abszolút tilalmat fogalmazott meg a plurális választójogra vonatkozóan, a Velencei Bizottság egyetlen esetben elfogadhatónak tartja. E
szerv álláspontja szerint a választójog egyenlőségének követelménye teljesül, ha
mindenkinek egyenlő számú és egyforma erejű szavazata van, emellett az esélyegyenlőségnek is meg kell valósulnia a választójog gyakorlása során. A többes
szavazati jogot megengedhetetlennek minősítették, azaz egyetlen személy sem
szavazhat több különböző helyen, vagy ugyanazon a helyen többszörösen, mint
mások. A kisebbségek választójogának egyenlősége kérdésére is kitértek. Leszögezték, hogy a választójogi szabályoknak a kisebbségek tagjaira nézve diszkriminációmentesnek kell lenniük, és garantálniuk kell a kisebbségi szavazók egyenlőségét, összhangban a nemzetközi jog szabályaival. Kiemelték, hogy engedélyezni
kell kisebbségi pártok működését, és tilos a választókerületek határait vagy a parlamenti küszöböt úgy meghatározni, hogy az akadályt jelentsen a kisebbségek választott testületekben való képviselete számára. Elfogadhatónak tartják, hogy
egyes országok az ott élő kisebbségek számára fenntartsanak parlamenti mandátumokat, vagy valamiféle kivételt tegyenek a normális mandátumelosztási szabályok
alól, például eltekintsenek a parlamenti küszöbtől, sőt, azt is elfogadhatónak tartják, hogy a kisebbséghez tartozó választópolgárok nem csupán nemzetiségi listára,
hanem emellett országos listára is szavazzanak, így a kisebbségekhez tartozókhoz
képest többes szavazati joggal rendelkezzenek. Emellett leszögezték, hogy sem a
jelöltek, sem a választópolgárok nem kötelezhetőek nemzetiségük felfedésére.18 A
kisebbségek képviseletének kérdéseit külön is tanulmányozták.19
A nemzetiségekhez tartozó választópolgároknak biztosított plurális választójogról szintén született egy külön jelentés, amelyből megtudhatjuk, hogy Szlovénia az egyetlen ország, amely rendelkezik napjainkban ezt biztosító választási
rendszerrel Kiemelték ugyanakkor, hogy nem lehet messze menő, általános következtetéseket levonni a többes szavazati jog elfogadhatóságáról, hanem azt mindig

18

Venice Commission Opinion no. 190/2002. Code of good practice in electoral matters.
Guidelines and explanatory report, 16-20.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023-e
(2014.02.28.)
19
Venice Commission – Study on electoral law and national minorities in: Electoral law.
CDL-EL(2013)006, 44-100.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-EL(2013)006-e (2014.03.02.)
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az adott, egyedi ügy körülményeit figyelembe véve kell mérlegelni, a szükségesség és arányosság követelményét zsinórmértékként állítva.20
A magyarországi nemzetiségek országgyűlési képviselete kapcsán kettő
kérdést is érdemes vizsgálni a jogállamisághoz kapcsolódóan. Az egyik az a kérdés, hogy a nemzetiségek országgyűlési képviseletét illetően mulasztásos alkotmánysértés állt-e fenn a 2011. évi választójogi törvény hatályba lépéséig, illetve
hogy a magyarországi nemzetiségek választójogának egyenlősége sérül-e a hatályos szabályozás folytán.

5. A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELETE

Magyarországon a nemzetiségek országgyűlési képviseletének szükségessége a
rendszerváltás időszakától kezdve számos alkalommal felmerült. Még a Némethkormány ideje alatt elfogadásra is került egy törvény, ami azonban még alkalmazása előtt hatályon kívül helyezésre került.21 Az Alkotmánybíróság már a 35/1992.
(VI.10.) AB határozatban mulasztásos alkotmánysértésnek nyilvánította az ilyesfajta nemzetiségi képviselet hiányát, amit a 24/1994. (V.6.) AB végzés megerősített, indokolásában hivatkozva az előbbi dokumentumra.22 Pap András László az
Elszakadás, autonómia, kisebbségi jogok című, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett konferencián kifejtette, hogy ezt követően a jogi szakirodalomban
kétféle álláspont alakult ki a kérdéssel kapcsolatban. Egyik értelmezés szerint mivel a határozat és az Alkotmány vonatkozó rendelkezése csupán a kisebbségek államalkotó tényezőként való elismerésére, képviseletére általánosságban vonatkozott, s ez a követelmény 1993-ban a kisebbségi önkormányzatok létrehozásával
megvalósult, a mulasztásos alkotmánysértés megszűnt. A másik álláspont szerint

Venice Commission – Study No. 387/2006. CDL-AD(2008)013. Report on dual voting
for persons belonging to national minorities.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD%282008%29013.aspx
(2014.03.19.)
21
DOBOS BALÁZS: A kisebbség joga. Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (19882006.), 2011, Argumentum, MTA Kisebbségkutató Intézet, 168-170., 1990. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről, 1990. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló 1990. évi XVII. törvény módosításáról, 1990. évi
XL. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról 51. § (1) bekezdés.
22
PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig, 2007, MTA Kisebbségkutató Intézet, Gondolat Kiadó, Budapest, 233-245.
20
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viszont a mulasztásos alkotmánysértés egészen az Alaptörvény és az új választójogi törvény 2012. január 1-jei hatályba lépéséig fennállt, mivel egészen addig a
kisebbségeknek a parlamenti képviselete nem valósult meg. Az előadó kijelentette
azt is, hogy saját maga az előbbi álláspontot osztja, miszerint a mulasztásos alkotmánysértés 1993-ban megszűnt,23 s 2010-ben az Alkotmánybíróság is erre az álláspontra helyezkedett.24
Mindehhez fontos hozzátenni, hogy az 1994-es alkotmánybírósági végzés
az indítványozó mulasztásos alkotmánysértés megállapítására irányuló indítványát
érdemi vizsgálat nélkül visszautasította, mivel az már ítélt dologra vonatkozott,
hiszen a kisebbségek politikai képviseletével kapcsolatos korábbi határozatában az
Alkotmánybíróság már megállapította a mulasztásos alkotmánysértést. Kiemelte
ugyanakkor azt is, hogy időközben a jogalkotó biztosította a nemzetiségek helyi
önkormányzati képviseletét.25 Egyetérthetünk Pap András Lászlóval abban, hogy
a mulasztásos alkotmánysértés 1993-ban, a nemzetiségi önkormányzatok létrehozásával megszűnt, ahogyan azt az Alkotmánybíróság 2010-ben meg is erősítette.
S ha fenn is állt volna a mulasztásos alkotmánysértés, az új Alaptörvény hatályba
lépése következtében akkor is okafogyottá vált volna a kérdés.
A nemzetiségek országgyűlési képviseletének biztosítására 2011-ig kellett
várnunk. Már 2010. május 25-én módosították az akkor hatályos Alkotmányt, miszerint „Az országgyűlési képviselők száma legfeljebb kettőszáz. A nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletére további, legfeljebb tizenhárom országgyűlési képviselő választható.” E rendelkezés hatályba lépésének kérdését a módosító törvény
külön törvényre bízta, amely törvény viszont sosem született meg, s e rendelkezés
végül nem lépett hatályba.26 A jelenleg hatályos, 2011. évi választójogi törvény
alapján az országos lista lehet pártlista, vagy nemzetiségi lista.27 Nemzetiségi lista
állítására az országos nemzetiségi önkormányzatok jogosultak, a választási névjegyzékben nemzetiségi választóként regisztrált választópolgárok 1%-ának, de
legfeljebb ezerötszáz nemzetiségi választópolgárnak ajánlásával. A nemzetiségi
listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie, s csupán a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként regisztrált választó lehet jelölt. Nincs lehetősége két vagy

PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: A kisebbségek politikai képviselete az új magyar szabályozásban,
előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
által rendezett Elszakadás, autonómia, kisebbségi jogok c. konferencián, 2014. november
25., Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
24
53/2010. (IV.29.) AB határozat, ABH 2010, 359., 361.
25
24/1994. (V.6.) AB végzés, ABH 1994, 377., 378., 379.
26
Alkotmány 2010. május 25-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról 1. §, 5. § (2) bekezdés.
27
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 7. § [Vjt.]
23
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több nemzetiségi önkormányzatnak közös listát állítani. Egy személy pedig csak
egyetlen országos listán lehet jelölt.28
Amely nemzetiségi listára leadott szavazatok elérnek egy bizonyos kedvezményes kvótát, azon a nemzetiségi listán kiosztásra kerül egy kedvezményes mandátum. A kedvezményes mandátumok száma az országos listán kiosztható mandátumok számából kivonásra kerül.29 Amely nemzetiség listáján egyetlen mandátum
sem kerül kiosztásra, azt a nemzetiséget a listán első helyen szereplő jelölt, mint
nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben.30
A nemzetiségi szószólók szűkebb jogosítványokkal rendelkeznek, mint az
országgyűlési képviselők. Szavazati joggal nem rendelkeznek, csupán a nemzetiségeket képviselő bizottságban, és a plenáris üléseken van lehetőségük felszólalni,
amennyiben a Házbizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzetiség érdekeit érinti egy
adott napirendi pont, vagy ha rendkívüli ügy merül fel. Tanácskozási joggal részt
vehetnek az egyéb bizottságok ülésein is, az adott bizottság jóváhagyása esetén. A
nemzetiségek jogait és érdekeit érintő ügyekben lehetőségük van kérdést feltenni
ugyanannak a személyi körnek, mint a képviselőknek, érvényesül rájuk nézve a
szabad és (egymáshoz mérten) egyenlő mandátum elve, s mentelmi joguk is van.31
Érdemes megvizsgálni, hogy a 2014. évi országgyűlési választásokon miként alakult a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok részvétele, s ennek a fényében
szükséges értékelni a rendszert.

6. A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK RÉSZVÉTELE A 2014. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON

A 2014. évi országgyűlési választásokon már a regisztrációs adatokat vizsgálva
látható volt, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe vettek közül sokan nem kérték a
névjegyzékbe vétel országos választásokra történő kiterjesztését.32 A regisztrációra vonatkozó március 28-i adatok már csupán az országgyűlési választásokra való
kiterjesztést kérők esetében voltak elérhetőek. Ez alapján leiratkozási tendencia

Vjt. 9-10. §.
Vjt. 16. §.
30
Vjt. 18. §.
31
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről [Ogytv.] 22. § és 29-29/A. §.
32
Nemzeti Választási Iroda – 2014. évi országgyűlési választások – A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma.
http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/766/766_5_3.html (2014.03.21.)
28
29
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volt megfigyelhető az összes nemzetiség, legfőképpen a romák, németek, románok, szlovákok és horvátok körében.33 Ezt követően, bár a regisztráció már nem
állt nyitva (mivel a nemzetiségi névjegyzékbe vétel országgyűlési választásokra
való kiterjesztését legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napig lehetett
kérni), a leiratkozás még lehetséges volt a választásokat megelőző második napig.34 Ha a választások eredményeit figyeljük meg, láthatjuk, hogy végül még a
névjegyzékbe vételt kérők létszámához képest is igencsak elmaradt a nemzetiségi
listákra leadott szavazatok száma. A legtöbb (11415) szavazat a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának listájára érkezett. Ezt követte az Országos
Roma Önkormányzat listája 4048 szavazattal, a többi listára viszont 99 és 1212
közötti szavazatot adtak le.35 A részvételi adatok tehát igencsak elmaradnak a regisztrációs adatoktól, a népszámlálási adatoktól36 pedig még inkább. A választás
eredményeképpen pedig csupán nemzetiségi szószólók kerültek az Országgyűlésbe, nemzetiségi képviselők nem, ahogyan arra előre számítani lehetett,37 s ahogyan arra Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak
védelméért felelős biztos helyettes,38 továbbá Kurunczi Gábor,39 valamint Erdős
Csaba40 is felhívta a figyelmet.
A népszámlálási adatokat41 összevetve a nemzetiségi névjegyzékbe vettek
számával még akkor is alacsonynak mondható a regisztrálók száma, ha kivonjuk
Nemzeti Választási Iroda – 2014. évi országgyűlési választások – A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/766/766_5_3.html (2014.03.30.)
34
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 248-249. § [Ve.]
35
Nemzeti Választási iroda – 2014. évi országgyűlési választások – Az országos listás választás eredménye
http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html (2015.02.05.)
36
Központi Statisztikai Hivatal – Népszámlálás 2011 – A népesség és nemzetiség főbb
korcsoport szerint
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/nemzetiseg/09_01_04.xls (2014.03.16.)
37
BALÁZS: i. m. (2014) 23-24.
38
SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET: A 2014. évi választások a magyarországi nemzetiségekért felelős biztoshelyettes szemszögéből, in Kisebbségkutatás, 2014/1. szám, 13.
39
KURUNCZI GÁBOR: A nemzetiségek parlamenti képviseletének kérdéséről, in Pázmány
Law Working Papers, 2013/14. szám.
http://d18wh0wf8v71m4.cloudfront.net/docs/wp/2013/2013-14-Kurunczi.pdf
(2016.05.31.)
40
ERDŐS CSABA: A Problematic Part of the Renewed Hungarian Parliamentary Law: The
Parliamentary Representation of Nationalities, in De Iurisprudentia et Iure Publico: Jogés Poltikatudományi Folyóirat, 2013/1. szám, 5.
http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-1-03.pdf (2016.03.18.)
41
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az akkor 0-14 éves korosztályt, akik a 2014-es választásokon főszabály szerint még
nem rendelkeztek választójoggal,42 hiszen még nem töltötték be tizennyolcadik
életévüket, illetve akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a népszámlálásnál lehetőség van többes identitás vallására. Ennek oka lehet, hogy a regisztrációhoz aktív
közreműködésre van szükség, illetve a közéletben nemzetiségiként való részvétel
erős szándékára. Előfordulhat, hogy egyesek úgy érzik, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő testület megfelelően képviseli érdekeiket, ám
ugyanakkor láthattuk, hogy a nemzetiségek részéről a rendszerváltás óta jelen volt
az országgyűlési képviseletre való igény.
A nemzetiségi névjegyzékbe vettek száma és a nemzetiségi választópolgárként történő regisztráció országgyűlési választásokra való kiterjesztését kérők
száma közötti eltérés kapcsán a részvétel plusz adminisztratív terheit kizárhatjuk,
hiszen a névjegyzékbe vétel iránti kérelemben kérhetik a nemzetiségi választók a
névjegyzékbe vétel országos választásokra történő kiterjesztését. Az elszórtan élés
sem lehet akadály, hiszen a nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzat állítja. Attól viszont tarthatnak a nemzetiségi szavazók, hogy a jelenlegi szabályozás nem biztosít hatékony országgyűlési képviseletet számukra, s csorbul a választójoguk, s a legfőbb népképviseleti szervben való képviseletük, hiszen ha nem
sikerül nemzetiségi listáról még kedvezményes mandátumot sem szerezniük, akkor csupán egy képviselőnél kevesebb jogosítvánnyal bíró szószóló képviseli őket
választókerületi képviselőjükön kívül,43 míg a pártlistára szavazók a listás mandátumokra is érdemi kihatással lehetnek. Ezt támasztják alá a leiratkozások és az
alacsony választási részvétel is. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miben áll a
különbség aközött, ha valaki egy olyan pártlistára szavaz, amely nem éri el a bejutási küszöböt, és aközött, ha a nemzetiségi választópolgárok szavazatai nem eredményeznek egy mandátumot sem. A probléma abban áll, hogy a nemzetiségeknek
a szabályozásba kódoltan igencsak csekély esélye van a mandátumszerzésre, így
amíg jelen szabályozás fennáll, egy képviselőknél kevesebb jogosítvánnyal rendelkező nemzetiségi szószóló fogja őket képviselni az Országgyűlésben. Ez pedig
különbözik attól az esettől, amikor egy pártlistára leadott szavazatok száma nem
éri el a parlamenti küszöböt, hiszen míg utóbbi esetben megvan az elvi lehetőség
a listán szereplő képviselőjelöltek mandátumszerzésére, a magyarországi nemzetiségek esetében ennek még az elvi lehetősége is igen kétséges. Ezért a probléma
nem eljárási, hanem tartalmi kérdésnek tekintendő, a választójog tartalmi, nem pedig az eljárási értelemben vett egyenlősége sérül a szabályozás révén. Érdemes
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/nemzetiseg/09_01_04.xls (2014.03.16.)
42
Ezen adat vizsgálatakor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a népszámláláskor a 15-18
éves korosztályba tartozó személyek közül a 15 évesek jelentős része sem rendelkezett még
választójoggal a 2014-es választásokon.
43
Nem számítva a töredékszavazatokat.
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tehát megvizsgálni, hogy miként volna lehetséges a szabályozáson némiképp javítani.
Ehhez első körben annak a megvizsgálására lesz szükség, hogy mennyiben
tekinthetnénk plurális választójognak azt, ha a nemzetiségi szószóló intézményét
megtartva lehetővé tennénk a nemzetiségi választópolgároknak a pártlistára való
szavazást és a nemzetiségi szószólóra való szavazást is, illetve hogy mennyire tarthatjuk elfogadhatónak azt, hogy az Alkotmánybíróság mindmáig hivatkozik az
Alaptörvény hatályba lépése előtt megfogalmazott plurális választójog tilalmára és
az egyéb akkori határozataira. Ahhoz, hogy megállapíthassuk, érdemes lenne-e a
felvázolt módon módosítani a szabályozást, azt is szükséges lesz megállapítanunk,
hogy mennyire eredményesen képesek a nemzetiségi szószólók befolyásolni a parlamenti napirendet. Ezen túl egyéb megoldási lehetőségeket is számba kell venni.
Fel kell vetni annak a kérdését is, hogy mennyire legitim az, hogy csupán az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak nemzetiségi listát.

7. ÖSSZEGZÉS
A jogállamiság szempontjából tehát kiemelt jelentőséggel bír az általános,
egyenlő, titkos szavazásos választójog, ám ma sem abszolút érvényű, s nem korlátozhatatlan, korlátozásának ugyanakkor szigorú feltételeknek kell megfelelnie. Kiderült, hogy bár a rendszerváltás környékén, s azt követően történtek kísérletek a
magyarországi nemzetiségek parlamenti képviseletének megteremtésére, a jogalkotó csupán 2011-ben teremtette meg a magyarországi nemzetiségek számára az
országgyűlési képviselet lehetőségét, de nem biztosítottak plurális választójogot a
nemzetiségi választópolgárok számára. Aggályos, hogy nem csupán a nemzetiségek létszámához, hanem a nemzetiségi névjegyzékbe vételt kérők számához mérten is igen csekély azok száma, akik kérték a nemzetiségi névjegyzékbe vétel országgyűlési választásokra való kiterjesztését, sőt a választás napjáig leiratkozási
tendencia, majd alacsony választási részvétel volt megfigyelhető.
Okozhatja ezt az, hogy a nemzetiségiek attól tartanak, hogy a nemzetiségi
képviselet jelenleg megvalósult rendszere nem biztosít hatékony képviseletet számukra. A regisztráltak számát és a nemzetiségiek lélekszámát figyelembe véve
már a választások előtt látszott, hogy nem jutnak be nemzetiségi képviselők a parlamentbe, hanem csak a képviselőknél szűkebb jogosítványú nemzetiségi szószólók, ennek következtében a nemzetiségi választóként regisztrálók csupán egy
egyéni mandátumot befolyásolnak szavazatukkal, s lényegében egyetlen listás
mandátumot sem, ahogyan az be is következett. Így könnyen meglehet, hogy a
plurális választójog bevezetése a nemzetiségek esetében valójában nem a választójog csorbításának eszköze lenne, hanem éppen a választójog sérülése elkerülésének megoldása. Ám az Alkotmánybíróság korábban abszolút érvényű tilalomként
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fogalmazta meg a plurális választójog tilalmát, amely tilalmat az Alaptörvény hatályba lépése óta újból megerősített. Bár a Velencei Bizottság Szlovénia esetében
elfogadhatónak tartotta a nemzetiségek többes szavazati jogának intézményét, annak elfogadhatóságát mindig az adott, egyedi ügyben vizsgálandónak tartja, s követelményként támasztja a szükségességet és az arányosságot. Mindezek kapcsán
mérlegelni kell, hogy plurális választójognak minősülne-e, ha a nemzetiségi szószóló intézményét megtartva lehetővé tennénk a nemzetiségi választópolgároknak
a pártlistára való szavazást és a nemzetiségi szószólóra való szavazást is, továbbá
hogy mennyire helytálló az a gyakorlat, hogy az Alkotmánybíróság mindmáig hivatkozik az Alaptörvény hatályba lépése előtt hozott választójogi témájú határozataira. Ahhoz, hogy megállapíthassuk, érdemes lenne-e a felvázolt módon módosítani a szabályozást, azt is szükséges lesz megállapítanunk, hogy a nemzetiségi
szószólók tevékenysége mennyiben tekinthető eredményesnek. Vizsgálni kell azt
a kérdést is, hogy milyen egyéb megoldások jöhetnek szóba a szabályozás hibáinak
orvoslására.
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Absztrakt
A tisztességes eljáráshoz való jog és a nyilvánosság az igazságszolgáltatás kiemelkedő jelentőséggel bíró alkotmányos alapelvei. A megváltozott médiakörnyezetnek, a jogszabályok folyamatos változásának, valamint a technikai eszközök fejlődésének köszönhetően
az igazságszolgáltatás nyilvánossága jelentős változáson ment keresztül, mely változások
elsősorban a büntetőeljárások sajtónyilvánosságának körében jelentenek égető problémát.
A tanulmányban ezen problémák köréből elsősorban a sajtó jelenlétének felekre gyakorolt
hatását, a személyiségi jogok megsértését, valamint az igazságszolgáltatás mediatizálódását veszem górcső alá.
Kulcsszavak: büntetőeljárás, média, nyilvánosság, sajtó, tisztességes eljárás

1. BEVEZETÉS
Az elmúlt években az igazságszolgáltatás nyilvánossága jelentős változáson ment
keresztül, külső és belső vonatkozásban egyaránt. A törvények folyamatos változása, a technikai eszközök fejlődése tovább nehezíti nemcsak a bírák és jogászok,
igazságszolgáltatásban dolgozók munkáját, de az állampolgárok helyzetét is. Elég
a megváltozott médiakörnyezetre gondolni, hiszen ma már nem csak a sajtó képes
tájékoztatni a nyilvánosságot. Az interneten keresztül a szociális médiák, közösségi hálók, pl. Facebook, Twitter segítségével pillanatok alatt akár milliós tömeghez juthatnak el információk.
További problémát jelent, hogy a különböző jogszabályok (pl. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) ellentmondanak egymásnak, vagy éppen
egyik sem szabályozza az adott kérdést, joghézag alakul ki.
Nincs meghatározva és egységesen szabályozva a sajtó tárgyalási jelenléte,
szerepe, hogy mikor és hogyan lehet kép-és hangfelvételeket készíteni a tárgyaláson, a tárgyalási jegyzék hol és milyen formában tehető közzé, a peres iratokba
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történő betekintés feltételei szintén hiányosak. Az, hogy a tárgyalóterem kiválasztásával összefüggésben hogyan határozhatja meg a bíró a hallgatóság létszámát,
továbbá a zártláncú kamerarendszerek kérdése is bíróságonként eltérő.
A tanulmányban a büntetőeljárások nyilvánossága körében felmerülő problémák közül elsősorban a sajtó jelenlétének felekre gyakorolt hatását, a személyiségi jogok megsértését, valamint az igazságszolgáltatás mediatizálódását veszem
górcső alá.

2. ELMÉLETI ALAPOK
A független, pártatlan, igazságos eljáráshoz való jog mindenkit megillető alkotmányos alapjog. Alaptörvényünk az igazságszolgáltatás működésének e garanciális jelentőségű alapelvét a XXVIII. cikkében deklarálja.1
A nyilvánosság egyik legfontosabb feladata, az igazságszolgáltatás tevékenységének ellenőrizhetővé tétele és a pártatlan eljárás biztosításának
megvalósulása. Ezt az Alkotmánybíróság elvi éllel mondta ki 58/1995 (IX. 15.)
AB határozatában, miszerint a nyilvánosság mindenekelőtt az igazságszolgáltatás
működésének a társadalom által történő ellenőrzését hivatott biztosítani.2
A bírósági eljárás nyilvánossága a bírói hatalom korlátjaként a jogállamiság
fontos garanciája. A jogállamiság egyik lényeges értéktartalmú alapeleme az
alapjogok és különböző szabadságok elismerése, biztosítása. A tisztességes eljáráshoz való jog mellett, ilyen alapjog például a véleménynyilvánítás szabadsága,
mely a kommunikációs alapjogok anyajogaként kiemelkedő helyet foglal el az
alapjogi katalógusban. Ahogy arra az Alkotmánybíróság is rámutatott, a
véleménynyilvánításhoz való joghoz szorosan kapcsolódik többek között a valamennyi médium szabadságát magában foglaló szólás- és sajtószabadság, valamint
az informáltsághoz és az információk megszerzéséhez fűződő jog. Ez a jogcsoport
teszi lehetővé az egyének részvételét a társadalmi, politikai folyamatokban.3
Az információszabadság érvényesüléséhez elengedhetetlen előfeltétel, hogy
az igazságszolgáltatásban dolgozók elfogadják a nyilvánosságot, mint értéket és
ne teherként fogják fel azt. Mindez azért lényeges, mert a bírói gyakorlat
nyilvánossága a jog megismerhetőségének alkotmányos követelménye.4

Magyarország Alaptörvénye.
58/1995 (IX. 15.) AB határozat.
3
30/1992. (V.26.) AB határozat.
4
BLUTMAN LÁSZLÓ: A bírósági határozatok közzététele és az Alkotmány, in Jura, 2001/2.
szám, 80-96.
1
2

150

Doktori Műhelytanulmányok 2017

A tisztességes eljáráshoz való jog (fair trial) elengedhetetlen részeleme a
nyilvánosság, a nyilvános tárgyaláshoz, nyilvános eljáráshoz való jog (public hearing).5 A public hearing minden ügyben, minden fokon és mindenféle eljárási
rendben megvédi a feleket a titkos eljárásoktól.
Ezek alapján tehát a nyilvánosság funkciója többek között a társadalmi ellenőrzés elősegítése, a pártatlan eljárás biztosítása, a jogbiztonság megteremtése
és nem utolsó sorban a tudomány jogfejlesztő szerepének támogatása.
2.1. Nyilvánosság
„Nyilvánosságnak nevezik azt az intézményesült társadalmi szférát, amelyben a polgárok a közügyekről értesülhetnek, azokat megvitathatják, és kialakíthatják álláspontjukat. A nyilvánosság biztosítja, hogy a polgárok ellenőrzést gyakorolhassanak a közügyek intézése (pl. parlamenti viták, bírósági eljárások) felett.”6

Habermas elmélete alapján a modern polgári nyilvánosság egy olyan képződmény,
amelyben az emberek szabadon egyesülhetnek, eszméket cserélhetnek,
szerveződhetnek és minden témában megnyilatkozhatnak. Ennek köszönhetően
válik a hatalom a „köz egésze” által elszámoltathatóvá.
A nyilvánosság tehát közvetítő szerepet tölt be az állam és a magánszféra
között, funkciója nem más, minthogy közvetítse a nyilvánosságot alkotók
magánérdekeit a közhatalom felé, megvitassa, kritizálja a politikai hatalom
döntéseit, követelje a döntésekbe való beleszólás jogát.7

3. SAJTÓNYILVÁNOSSÁG
„A sajtónyilvánosság – úgy látszik – valamiféle ördögi játékszabályok szerint működik. Mi lehet a magyarázata annak, hogy a hír és vele annak
hordozója, a tömegkommunikációs termék, mint áru akkor adható el a
legjobban, ha sokkoló, miközben a józan ész és az ép erkölcsi érzék
tiltakozik ellene?”8

PETRIK FERENC: Alkotmány a gyakorlatban, kommentár a gyakorlat számára, 2009,
HVG-ORAC, Budapest, 444.
6
Magyar Virtuális Enciklopédia
http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/szoc/nyilvanossag.htm, (2017.03.20).
7
Bővebben lásd: HABERMAS, JÜRGEN: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása,
1993, Századvég Kiadó, Budapest.
8
B. NÉMET ZS. – MÜNICH IVÁN – KÓ JÓZSEF: A bűnözés lenyomata a magyar sajtóban, in
Valóság, 1996/12. szám, 52.
5
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A média az elmúlt 50 év alatt soha nem látott mértékű technikai fejlődésen
ment keresztül, melynek következtében hatalmas befolyással bír a mindennapi
életre.
Az emberek többsége ma már főként a televízión, az interneten, illetve, továbbra is, a nyomtatott sajtótermékeken keresztül értesül akár a szűkebb környezetét, akár a nagyvilágot érintő eseményekről. Ezek teszik lehetővé, hogy a mindennapi életükön kívül információkat kapjanak az állam működéséről, ezen belül
pedig az igazságszolgáltatásról is. Az igazságszolgáltatás és a társadalom között a
sajtó képez hidat, hiszen „a sajtó a társadalmi ellenőrzés olyan eszköze, melyen
keresztül a bírósági eljárás tisztességes menete, vagy éppen annak valamilyen
sérelme széles körben válik láthatóvá.”9
„Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás
feltételeit.”10
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.
évi CIV. törvény a médiarendszer feladatául határozza meg a helyi, az országos és
az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet
tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről a „hiteles, gyors, pontos
tájékoztatást.”11
Alapvető kérdés azonban, hogy a nyilvánosság elvének kik a jogosultjai?
Kiket illetnek meg a sajtót megillető jogosultságok? Vagyis, hogy mi tartozik a
sajtó fogalma alá.
A sajtó szerepét, jogait és kötelezettségeit az Alaptörvény, az eljárási kódex,
a sajtótörvény, valamint a médiatörvény mellett számos rendelet szabályozza. A
széttagolt szabályozás megnehezíti a jogalkalmazók, hiszen sokszor egymásnak
ellentmondó szabályokkal találkozhatnak, vagy épp egyik jogszabály sem szolgál
válasszal.
A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól,12 valamint a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló13 törvény hatálya alá
alapvetően két szolgáltatási kör tartozik. Az országban letelepedett médiatartalomszolgáltató által nyújtott médiaszolgáltatás,14 valamint a médiatartalom-szolgáltató
EKINT: Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, külön tekintettel a bírósági tárgyalások
nyilvánosságára 8.
10
Magyarország Alaptörvénye.
11
2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól.
12
Uo.
13
2010. évi CLXXXV. törvény.
14
Médiaszolgáltatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56-57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági
kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató
szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás,
9
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által kiadott sajtótermék,15 melyeket gyűjtőnéven médiatartalom-szolgáltatásnak
nevezünk.
Azonban a manapság a legnagyobb problémát a fent említett jogszabályok
hatálya alá nem tartozó „sajtósok” jelentik.
Komoly problémát jelent az igazságszolgáltatásban történő jogalkalmazás
során, hogy a sajtó tárgyalási jelenlétének szabályozása nem kellőképpen letisztult.
Ahogy a bevezetőben is írtam, az eljárási törvények különbözőképpen szabályozzák a sajtó tárgyalási jelenlétét, jogait, illetve kötelességeit.
Ezen eltérő szabályozás egyik eleme a Be. azon rendelkezése, amely
kimondja, hogy a bíróság nyilvános tárgyalásáról a sajtó jogosult tájékoztatást
adni.16 A sajtó felvilágosítása abban az esetben tagadható csak meg, ha az
minősített adat védelmét sértené, vagy veszélyeztetné az eljárás eredményes
lefolytatását. Szintén az eljárásjogi kódex írja elő a kép-, illetve hangfelvétel készítésének lehetőségét, szabályait. Ez alapján a tanácselnök engedélyével, a
nyilvánosság tájékoztatása érdekében készíthetnek felvételt.
A Büntetőeljárási törvény szerkezetileg, az idevonatkozó legfontosabb szabályokat a VI. fejezet III. címe alatt tartalmazza, „felvilágosítás-adás és a
nyilvánosság tájékoztatása” címmel.
Ide tartoznak az eljárási törvény azon rendelkezései, melyek meghatározzák, hogy kikről lehet hozzájárulás nélkül felvételt készíteni.
Ebbe a körbe tartoznak a bíróság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, az ügyész,
valamint a védő. Rajtuk kívül, csak és kizárólag az érintett hozzájárulásával lehet
hang- vagy képfelvételt készíteni.
A Be. taxatív felsorolásában – ellentétben például a Polgári perrendtartással
- szerepel a védőről való felvétel-készítés lehetősége is. Ezen kitételt amiatt tartom
fontosnak, mert a tárgyaláson, míg az ügyész az állami vádmonopólium
képviselője, addig a védő a védelemhez való jogot testesíti meg. Ezen alkotmányos
értékek képviselete úgy gondolom meg kell, hogy alapozza a nyilvánosság
számára a hozzájárulás nélküli megismerhetőséget.

szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.
15
Sajtóterméknek minősülnek a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az
internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek
tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás,
szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül.
16
Be. 74/A§ (2) bekezdés.
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Amennyiben a tanács elnöke engedélyezi a felvétel-készítést, azt a tárgyalás bármely szakaszában visszavonhatja, a tárgyalás folytonosságának, zavartalanságának biztosítása érdekében.17
Összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy ezzel ellentétben a Pp.
134/A. § (1) bekezdése alapján a nyilvános tárgyaláson - a bíróság által meghatározott módon - időbeli korlátozás nélkül készíthető kép-, illetve hangfelvétel.18 Ebből
következően jól látható, hogy ez esetben csupán a felvétel-készítés módját
határozhatja meg a bíróság, amely szűkebb jogkör, mint amivel a büntetőbíróságok
bírnak.
A nyilvánosság témakörén belül véleményem szerint a sajtónyilvánosság az
a terület, ahol a legégetőbb egy letisztult, egységes szabályozás megalkotása.
Számtalan probléma merülhet fel, melyek jelenleg sok esetben nem kezelhetők. A
sajtó képviselői a legtöbb esetben egyből a szabad véleménynyilvánítás és a
sajtószabadság védőpajzsa mögé bújnak mely szinte teljes védelmet nyújt
számukra. Ebből kiindulva a következőkben a sajtónyilvánosság témakörében jelentkező problémákra szeretnék rámutatni, melyek közül kiemelkedő a sajtó
jelenlétének az eljárásban résztvevőkre gyakorolt hatása, személyiségi jogok
megsértése, valamint az igazságszolgáltatás „médiatizálódása”.
3.1. A sajtó felekre gyakorolt hatása
Egy hétköznapi ember számára – legyen akár tanú, sértett, akár vádlott - hatalmas
terhet jelenthet a sajtó jelenléte. A kamerák kereszttüzében hatalmas nyomás nehezedik a terheltre annak köszönhetően, hogy a sajtón keresztül szélesebb tömegek
ismerhetik meg tettüket. Ámde akár egy tanúra is rossz hatással lehet a sajtó
jelenléte, hiszen ennek köszönhetően ideges, esetleg szétszórt lesz, nem képes
megfelelő, értékelhető vallomás megtételére, mely a büntetőeljárás eredményességét veszélyezteti. Szintén komoly aggályokat vet fel, hogy a televízión és az interneten keresztül közölt információk következtében a tanúban összekeveredhetnek az eredeti és a másodlagos emlékképek.19
Természetesen fontosnak tartom megemlíteni, hogy jelentős különbség mutatkozhat az írott és az elektronikus sajtó jelenléte között. Az írott sajtó képviselői
jóval kevesebb negatív hatást eredményezhetnek, tekintve, hogy a hallgatóság
körében helyezkednek el és nincs olyan szembetűnő ismertető jelük, amely alapján
meghatározható lenne a felek számára, hogy ők a sajtó munkatársai. Ellentétben
az elektronikus sajtóval, ahol kamerákkal, fényképezőgépekkel érkeznek a média

Be. 74/B. § (1) bekezdés.
Pp. 134/A. § (1) bekezdés.
19
KERTÉSZ IMRE: A közvélemény igazságszolgáltatása, in Belügyi Szemle, 1998/1.
szám, 18.
17
18
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munkatársai, amelyeket a tárgyalás ideje alatt is végig üzemeltetnek, nyilvánvalóvá és felismerhetővé téve ezáltal jelenlétük okát.
További problémát jelent a az úgynevezett „sztáreffektus”. Szinte mindenki
ismeri O. J. Simpson ügyét, akit felesége Nicole Brown Simpson és Ronald Goldman ellen elkövetett emberöléssel vádoltak meg.20 Az 1990-es évek közepén kilenc hónapon keresztül követhették végig a büntetőeljárást, ezzel gyakorlatilag
megteremtve a mai reality showkat.21
Azonban szemléltető példáért nem szükséges a tengerentúlra menni. A média szereptévesztésére, a „sztáreffektusra” megfelelő példa lehet a Kulcsár-ügy22
megfilmesítése, melynek bemutatására már a büntetőeljárás alatt sor került.23
Véleményem szerint nem kíván bizonyítást, hogy a média ilyen szintű jelenléte a
mindennapokban komoly befolyással lehet a büntetőeljárásokra.
3.2. Magánszféra jogok megsértése
„A bírósági tárgyalás, mint minden más nyilvános esemény, önmagában azzal, hogy nyilvánosságot kapott, már megteremti bizonyos személyhez
fűződő jogok elvi megsértésének lehetőségét.”24

A sajtó pillanatok alatt képes személyiségi jogot sértő cselekmény megtételére. A
személyiségi jogok megvédése érdekében természetesen lehetőség van az arcok
kitakarására, a hangok eltorzítására, hogy az illető ne lehessen felismerhető, mégis
megjelenhessen a híradóban hírközlés, tájékoztatás céljából. Azonban itt ütközik
ki az egyik legnagyobb mértékben a korábban már említett letisztult szabályozás
hiánya. Jól példázza ezt két különböző kereskedelmi csatorna hírműsora. Az egyik
adásban a tárgyaláson felvételt készítenek a vádlottról vagy a sértettről, melynek
során kikockázzák az érintett teljes alakját, míg a másik adásban ugyanazon érintett esetében csupán az arcát vagy arcának egy részét – általában a szemét –
takarják ki. Utóbbi esetben a kitakarás ellenére is sérülhetnek az érintett személyiségi jogai. Az arcvonásokon kívül számos olyan ismertető jel kerül felvételre
(testalkat, hajszín, esetleges tetoválások, jellegzetes testi fogyatékosságok),
melyek alapján beazonosítható egy adott személy.
Az eljárás teljes egésze megismerhető egy külön erre a célra létrehozott honlapon:
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/Simpson/simpson.htm, (2017.03.20).
21
HACK PÉTER: Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló törvénytervezet
koncepciója című előadás, a Szegedi Ítélőtáblán 2014.január 17-én megrendezett konferencián.
22
OBERSOVSZKY PÉTER (rendező): Kulcsár & Haverok, 2005.
23
PRANCZ BALÁZS: A büntető igazságszolgáltatás és a média konfliktusa, in Iustum
Aequum Salutare IV. 2008/2. szám, 183.
24
PRIBULA LÁSZLÓ: Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról szóló törvénytervezet
koncepciója című előadás, a Debreceni Ítélőtáblán 2014. március 14-én megrendezett konferencián.
20
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Véleményem szerint e kérdéskörben is elengedhetetlen lenne egy egységes
szabályozás megalkotása.
Itt szeretném megemlíteni, hogy a Szegedi Ítélőtábla egy közelmúltban született ítéletében kimondta, hogy a büntetés-végrehajtásban dolgozó személyek
képmáshoz fűződő személyiségi jogát sérti a sajtó által készített olyan fényképfelvétel, amelyen a vádlotton kívül a büntetés-végrehajtási dolgozó is megjelenik és
így kerül a kép közzétételre.
Az eset előzménye egy 2011. január 11-én megtartott, nagy médiaérdeklődésre számot tartó tárgyalás, melyen a büntetés-végrehajtási őrként [továbbiakban:
bv. őr] dolgozó felperes vezetőszáron kísérte az előzetes fogva tartásban lévő, közismert politikus vádlottat. A tárgyalóteremben egy újságíró fényképfelvételt készített, melyen a vádlott mögött haladó bv. őr is felismerhető volt. Egy netes hírportálon körülbelül 3-4 hónapig volt (kitakarás nélkül) elérhető ezen tartalom. A bv.
őr állítása szerint a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal következtében személye
széles körben ismertté vált, aminek következtében a potenciális veszélyeztetettsége és a munkájából adódó pszichés megterhelés jelentősen megnövekedett.25
Itt is érdemesnek tartom egy gondolat erejéig az írott sajtó elkülönítését a
kép-és hangfelvételes közvetítésétől, megjegyezvén, hogy a feljegyzések készítésekor is fennáll annak a veszélye, hogy olyan adatokról készít feljegyzést akár
a sajtó munkatársa, akár egyéb személy, aminek nyilvánosságra hozatala sérti a
személyiségi jogokat, azonban a leírás alapján való beazonosítás egy érdeklődő
számára időigényesebb és bonyolultabb, mint egy képfelvétel alapján történő.
3.3. Az igazságszolgáltatás mediatizálódása
A média a „demokrácia őrszemeként” központi szerepet játszik a tájékoztatáshoz
való jog biztosításában, azonban a „szenzációéhségének” köszönhetően sokszor
eltér a pontos és hiteles tájékoztatás követelményétől, amelynek következményeként napjainkban, az ártatlanság vélelmét csorbítva, a társadalom
sokszor azelőtt mond ítéletet valaki felett, hogy az illető személy bűnössége
kétséget kizáróan bizonyítottá válna. Egyes kiemelt büntetőügyekben a médián
keresztül sok esetben ítéleteket szavaztatnak meg a nézőkkel, miközben valóságos
médiakampány indul.26
Elég megemlíteni Kaiser Ede vagy Schönstein Sándor nevét, akiket a televízión keresztül ismerhetett meg a társadalom, és akiket a folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére, a közvélemény egyértelműen bűnösként kezelt.
Schönstein Sándor neve 2007-ben merült fel, amikor is édesanyja Balla Irma
debreceni önkormányzati képviselő emberölés áldozata lett. Az emberölés bűntettével fiát, Schönstein Sándort vádolták meg. Az első fokon eljáró Hajdú-Bihar
25
26

Bírósági Döntések Tára 2014/6.
PRANCZ: i. m.
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Megyei Bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tizenkét év
fegyházra ítélte. A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla azonban új eljárás
lefolytatását rendelte el, végül 2013 szeptemberében a megismételt eljárásban bizonyítottság hiányában jogerősen felmentették. Az ügy kapcsán számtalan cikk és
híradás látott napvilágot, melyek többségében a nyilvánosság és az ártatlanság
vélelme közötti érdekütközés bukott felszínre.27
E problémakör vizsgálata során különbséget kell tennünk az úgynevezett
mainstream média - mely magában foglalja az írott és elektronikus médiát - valamint a közösségi média között.
A XXI. század legnagyobb kihívását leginkább a közösségi média, a Facebook, Twitter, valamint a különböző blogok jelentik. A közösségi média azért jelent komolyabb veszélyt, mert míg a mainstream médiát kötik a médiaetikai
előírások, addig ez a különböző bloggerekre, internetes portálokra már nem igaz.28
A világhálónak és a közösségi oldalaknak köszönhetően megnövekedett
mértékben van jelen az igazságszolgáltatás a közvéleményben. Éppen ezért
elengedhetetlennek tartom annak vizsgálatát, hogy a társadalom miként viszonyul
az igazságszolgáltatáshoz.
Korábbi kutatásom során felmérést készítettem, mely felmérés alapjául Dr.
Kelemen László szociálpszichológiai kutatása29 szolgált. A kutatás során megkérdeztem 600 jogi ismerettel nem rendelkező, valamint 250 jogi végzettségű, vagy
jogi ismeretekkel rendelkező személyt. A vizsgálatok egyik alapvető célja annak
kiderítésében állt, hogy mennyiben tér el a jogászok, jogi ismeretekkel rendelkezők értékrendje, megítélése az általános társadalmi értékrendtől és megítéléstől.
Az eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a jogászok, átfogóbb jogi
ismeretekkel rendelkezők sokkal jobb véleménnyel bírnak az igazságszolgáltatásról, mint az „utca embere”. Mindez újabb bizonyítékként szolgál arra, hogy a
nyilvánosság felé történő nyitás a bíróságok részéről indokolt.
Az alábbiakban a kutatásról készített táblázat látható, mely az igazságszolgáltatás megítélésére vonatkozó kérdéseket tartalmazza:
Reprezentatív minta
Jogászi minta
A befolyásos emberekre másképp alkalmazzák a jogot, mint az átlagemberekre
nem ért egyet
15%
30%
egyetért
85%
70%
A magyar igazságszolgáltatás független a politikától

27

http://hvg.hu/cimke/Balla_Irma-gyilkoss%C3%A1g (2017.03.20).
Bár a facebooknak van saját adatvédelmi, biztonsági szabályzata, ez nem elegendő a
probléma elhárításához.
29
KELEMEN LÁSZLÓ Miként vélekedünk a jogról?, 2010, Line Design Kiadó.
28
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nem ért egyet
92%
77%
egyetért
10%
23%
Az ügyek kimenetele nagymértékben a bíró személyétől is függ
nem ért egyet
16%
21%
egyetért
84%
79%
A magyar bíróságok előtt minden ember egyenlő elbírálásban részesül
nem ért egyet
86%
64%
egyetért
14%
36%
Ma Magyarországon mindig érdemes igazunkat a bíróságon keresni
nem ért egyet
83%
71%
egyetért
17%
29%
Nem érdemes pereskedni, mert ez csak az ügyvédeknek kedvez
nem ért egyet
52%
79%
egyetért
48%
21%
A bíróságok által hozott ítéleteket általában elfogadhatónak tartom
nem ért egyet
57%
26%
egyetért
43%
74%
A bírósági ítéletekben a jog és az igazságosság gyakran elválik egymástól
nem ért egyet
18%
29%
egyetért
82%
71%
A bíróságok működéséről nem áll rendelkezésre kellő információ az állampolgárok számára
nem ért egyet
10%
25%
egyetért
90%
75%
A bíróságok nyilvánosság felé történő nyitása elősegítené a bíróságokba vetett
bizalom növekedését
nem ért egyet
8%
18%
egyetért
92%
82%
Az igazságszolgáltatás elfogadottsága

A táblázatból jól látható, hogy meglehetősen negatív megítélés alá esik a társadalom részéről az igazságszolgáltatás.
Külön ki kell emelni az ítéletek elfogadhatóságát vizsgáló kérdést. A jogi
ismeretekkel nem rendelkezők több mint fele értett egyet a kérdésben, miszerint
általában nem elfogadhatóak a bíróságok által hozott ítéletek. Tekintettel arra,
hogy a sajtó jelentős mértékben tudja befolyásolni a társadalom tagjait,
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elmondható, hogy a meghozott ítéletek és a társadalmi elvárások meglehetősen
ritkán találkoznak egymással.
Példaként említhető a vörösiszap-katasztrófa ügyében, a közelmúltban
meghozott ítélet. A Veszprémi Törvényszék 2016. január 28-án hirdetett ítéletet
B. Zoltán és 14 társa ellen a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben indított
büntetőügyben. A bíróság a büntetőeljárás során rendkívül széleskörű bizonyítási
eljárást folytatott le, mely eredményeként a vádlottakat bűncselekmény hiányában
felmentette.30 Az ítélethirdetést követő napokban valósággal felrobbant az internet.
A társadalom egy emberként követelte a büntetőjogi felelősségre vonást. Folyamatos támadás érte és éri azóta is a bíróságokat, valamint az eljáró bírót. Sok esetben
gondot okoz, hogy a társadalom széles rétege a tárgyalásról, a meghozott ítéletről
és annak indokairól kizárólag a médiában megjelenő, tárgyilagosnak aligha
mondható tudósításokból értesül. Ezek alapján a bíró sokszor lelketlen gépnek
tűnhet. Azonban Darák Péter a Kúria elnöke kifejtette, „a bírói döntést nem befolyásolhatják az érzelmek, a bírónak az alkotmányos eljárásrend során feltárt,
bizonyított tények alapján, a törvényes vád keretei között, teljes felelősségtudattal
kell döntenie,”31 amit azonban a társadalom jogban nem jártas részének meglehetősen nehéz megértenie.
További aggasztó pontot jelent a befolyásos emberekkel kapcsolatos ítéletekre vonatkozó kérdésre adott válaszok. A megkérdezettek túlnyomó többsége
(mintegy 85%-a) azt vallja, hogy a befolyásos emberek sokkal könnyebben kapnak
felmentő vagy enyhébb ítéletet, mely társadalmi véleményen változtatni
szükséges. Meglepően tapasztaltam, hogy a jogászi minta 70%-a osztja ezen
negatív véleményt.
E vélemény kialakulásában is döntő befolyással bír a média, hiszen, ha egy
közismert személy (színész, politikus, vagy közismerten vagyonos személy, stb.)
büntetőjogi felelősségre vonása során enyhébb vagy felmentő ítélet születik, a
széles közönség nem kutatja annak jogi hátterét, csupán a média által közzétett
információkból alakítja ki álláspontját az üggyel kapcsolatban.
Példaként szolgálhat a közelmúltból, Eva Rezesova–ügye. Az eljárás során
napi rendszerességgel jelentek meg cikkek az üggyel kapcsolatban. Az ítélethirdetés előtt a megjelent sajtóanyagok túlnyomó többsége tartalmazott arra utaló
kérdést, megjegyzést, hogy vajon felmentik-e a szlovák milliárdos nőt, illetve,
hogy befolyásolja-e majd a döntést a vádlott hatalmas vagyona?

30

http://birosag.hu/szakmai-informaciok/altalanos-sajtokozlemeny/veszpremi-torvenyszek-halalt-eloidezo-gondatlan (2017.03.20).
31
A Kúria elnökének közleménye: http://lb.hu/hu/sajto/kuria-elnokenek-kozlemenye?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_jog_201602
(2017.03.20).
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A különböző hírportálokon megjelent cikkek valóságos „kommentáradatot”
indítottak el. Több ezren fejtették ki álláspontjukat, miszerint akinek pénze van, az
megúszhatja négy ártatlan ember halálát. Az egyik kereskedelmi csatorna hírműsorában az alábbi hírösszefoglalóval került leadásra egy a büntetéskiszabással
kapcsolatos riport: „Hogyan mérlegelhetnek a bírók? Miért tűnik nekünk, laikusoknak úgy, hogy az egyik „könnyen megússza”, és mit gondolnak a gyászolók?”
Jól látható, hogy akár a felvezetésben, akár magában a riportban az emberek
érzelmeire próbálnak hatni. A tragikus körülmények bemutatása, a gyászolók
megszólaltatása, fájdalmuk közvetítése alapjaiban képes megrendíteni egy
átlagembert. Ilyen körülmények felvázolása után az esetlegesen enyhébb vagy
esetenként felmentő ítélet meghozatala negatív visszhangot vált ki a társadalomból
a bíróságok iránt. Történik mindez anélkül, hogy a tényleges jogi indokolás, a
jogtudomány vagy a dogmatikai alapok megismertetésre kerülnének.
Sokszor az az érzés támad az emberben, hogy az újságíróknak az ítélet hírértéke és annak közlése fontosabb, mint az ítélet indokainak megértetése.32
4. ÖSSZEGZÉS
„Az igazságszolgáltatás nem állhat a társadalom felett, akitől végső soron a
legitimációja is ered, az állampolgároknak látniuk kell, hogy a bíróságok alkalmasak feladatuk ellátására, és ítélkezésük a törvények, illetve más jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Ez képezi alapját a bírói hatalom iránti közbizalomnak.”33

Mindezek alapján konklúzióként levonható, hogy a nyilvánosság az a terület, ahol
a sajtószabadság, a személyes és minősített adatok, a tájékoztatáshoz való jog, a
közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok és különböző érdekek leginkább
kollízióban állnak.
Éppen ezért egy olyan rendszer kidolgozása szükséges, ahol teljes mértékben megvalósul a társadalmi kontroll funkció, a teljes körű tájékoztatás, a személyiségi jogok és az adatvédelem megfelelő egyensúlya.

32

PRANCZ: i. m. 183.
SZOBOSZLAI JUDIT: A bírói hatalom átláthatósága, in Belügyi Szemle, 2003/11-12.
szám, 94.
33
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Aranyrészvény a szindikátusi szerződés tükrében1
Nagy Barna Krisztina
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet
e-mail: Nagy.Barna.Krisztina@uni-nke.hu

Absztrakt
A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a Polgári Törvénykönyv a vétójogos részvény
alkalmazásának lehetőségével potenciális lehetőséget biztosít a sokat vitatott aranyrészvény intézményének alkalmazására. A szándékunk az, hogy a tanulmány által egy összegző
képet adjunk arról, mit értünk aranyrészvény alatt, majd az intézményt érintő uniós és magyar szabályozás, valamint bírói gyakorlat bemutatásra vállalkozunk, majd ezt követően
kerül alátámasztásra az a hipotézis, miszerint legitim– sem a magyar alkotmányos, sem az
uniós jogi rendet nem sértő – keretek között hogyan alkalmazható az államot megillető
elsőbbségi jogokat megtestesítő speciális részvény intézménye.
Kulcsszavak: részvény, vétójog, letelepedési szabadság, tőke szabad mozgása, közérdek

1. UNIÓS ASPEKTUSOK
A tanulmány ezen fejezetében mindenekelőtt az aranyrészvény fogalmi meghatározására teszek kísérletet és az Európai Bíróság joggyakorlatából vett esetek alapján az aranyrészvény által megtestesített lehetséges többletjogok, majd az Európai
Unió működéséről szóló szerződés2 azon rendelkezései kerülnek bemutatásra,
amelyek az aranyrészvény uniós jog általi megítélését befolyásolják, ennek keretében a letelepedés szabadsága és a tőke szabad mozgásának korlátozása, mint az
aranyrészvény lehetséges jogkövetkezményei kerülnek bemutatásra, valamint egymástól elhatárolásra.
1.1. Az aranyrészvény fogalma
Ha az aranyrészvény fogalmát kívánjuk meghatározni, hamar rádöbbenünk, hogy
nehéz vállalásra tettünk kísérletet, ugyanis sem nemzeti, sem uniós jogszabály nem
A mű a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.
2
A továbbiakban: EUMSz.
1
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ad eligazítást ebben a kérdésben, továbbá az uniós vagy nemzeti bírói gyakorlat,
valamint a hazai és a nemzetközi szakirodalom sem egységes abban a kérdésben,
hogy mit értünk a szó alatt: aranyrészvény. A következőkben egy áttekintő és rendszerező bemutatásra törekszem, melynek konklúziójaként állást foglalnék abban a
kérdésben, hogy mi az aranyrészvény.
Az aranyrészvény eredete a nyolcvanas évek Nagy-Britanniájába vezethető
vissza, ahol a privatizáció folytán magánkézbe került társaságokban az állam továbbra is meg kívánta őrizni meghatározó befolyását. Ezen elképzelés megvalósítására
„kétféle aranyrészvény-koncepció került kidolgozásra: az egyik a nemzetgazdasági szempontból különösen fontos társaságok ügyeibe engedett beleszólást és eredetileg határozatlan időre hozták létre, a másik pedig az alapítóokiratban meghatározott ideig állt fenn főleg azért, hogy a köztulajdonból
magántulajdonba való átmenetet megkönnyítse.”3

A brit privatizáció során az aranyrészvények különböző formát öltöttek. A közös
séma szerint a privatizált társaságban kibocsátásra került egy darab 1 GBP névértékű visszaváltható elsőbbségi részvény, amellyel az állam valamely képviselője
rendelkezett. A privatizált társaság létesítő okirata bizonyos döntések meghozatalához az érintett elsőbbségi részvényosztály, azaz az aranyrészvényes állam hozzájárulását követelte meg.4 Ezek a tartalmi jegyek a ma ismeretes aranyrészvénymeghatározásokban is tetten érhetőek.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez fűzött Kommentár szerint
„aranyrészvény alatt olyan részvényt értünk, amely az államnak egy magánjogi formában működő társaságban a részvényei által megtestesített tulajdonosi jogaihoz képest olyan különleges többletjogosítványokat nyújt, melyen
keresztül beavatkozhat e társaságok működésébe.”5

http://www.jogiforum.hu/hirek/16366 (Letöltés ideje: 2017. február 17.).
MOLNÁR GÁBOS LAJOS: Az aranykor vége? Avagy aranyrészvények az Európai Unióban,
in Hitelitézeti Szemle, 2004/2. szám, 50.
5
VINCZE ATTILA: Tőke- és fizetési műveletek, in OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): Az Európai
Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata II., 2011, Complex
Kiadó, Budapest, 1475.
3
4
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Az Európai Unió Bíróságának olvasatában az aranyrészvény az, amit az egyes tagállamok a privatizált vállalkozásokban a maguk számára tartanak fenn.6 Más megközelítésben, a hazai szakirodalom álláspontja szerint „az aranyrészvény a nemzeti
gazdaság védelmének eszköze,”7 birtokában a
„nemzeti kormányok megakadályozhatják, hogy a kulcsiparágaik feletti ellenőrzés külföldi, illetve az Unión kívüli befektetők kezébe kerüljön,”8 „röviden úgy határozható meg, hogy ez az államot megillető szavazatelsőbbségi
részvény.”9

Más olvasatban az aranyrészvény „privatizációs eszköz, amely tulajdonosának a
részvénytársaság alapszabályában meghatározott többletjogosítványokat (pl. közgyűlési határozatokkal szembeni vétójogot) biztosít.”10 Fellelhető olyan álláspont
is, amely szerint a társasági jogban ismert, minden különleges jogosultságot biztosító részvény vagy csak a vétójogot megtestesítő elsőbbségi részvény aranyrészvénynek tekintendő. Tehát a fentieket összegezve két irányból közelíthetjük meg
az aranyrészvény intézményét:
a) egyrészt szűkebb értelemben, amikor csak az államot megillető, privatizációs és nemzetgazdasági érdekeket előtérbe helyező eszközként jelenik meg,
amely többletjogosultságok révén beavatkozást enged a közjogi minőségében eljáró államnak a magánjog sajátját képező, és már privatizált társaságok működésébe, tipikusan privatizációs jogszabály által biztosított, államot
megillető jogosultság;
b) másrészről tágabb értelemben, amely esetben a többletjogosultság nem kizárólagosan az államot illetheti meg, ez esetben pedig a Polgári Törvénykönyv Harmadik könyve által az elsőbbségi részvények körében meghatározott, bárkit megillető jogosultság értendő aranyrészvény alatt.
Álláspontom szerint ez utóbbi esetben a többletjogokat megtestesítő részvény nem
tekinthető aranyrészvénynek, az aranyrészvényi minőséget csak akkor tekintem
fennforgónak, ha a többletjog jogosultja az állam, a többletjog-gyakorlás pedig
privatizációs és/vagy nemzetgazdasági érdekek érvényesítése céljából történik. Ez
azt jelenti, hogy az aranyrészvény
„állami autoritáson alapuló, azt megillető valamilyen különleges jog. Ez lehet minden olyan jogosítvány, amely közvetlenül vagy közvetve az állami

Pl. C-42/01 számú ügy.
GYULAI SCHMIDT ANDREA: Aranyrészvények Európában, in Európai Tükör, 2008/11.
szám, 44-62.
8
Uo. 46.
9
Uo. 45.
10
TROMBITÁS MÓNIKA: A távközlési liberalizáció kezdetei Magyarországon, 2014, Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium, Budapest, 17.
6
7
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hatalomnak köszönheti létét, s ehhez nem feltétlenül szükséges az államnak
az adott társaságban tulajdonrésszel rendelkeznie.”11

1.2. Az aranyrészvényt érintő uniós joggyakorlat
Ahogyan az már az előző pontban kifejtésre került, aranyrészvényről sem nemzeti,
sem szupranacionális szinten jogszabály nem rendelkezik, így érdemes az uniós
szinten rendelkezésre álló forrásokat áttanulmányozni és ennek fényében vizsgálni
a magyar szabályozást.
1.2.1. Aranyrészvény alapján az államot megillető többletjogosultságok az uniós
bíróság gyakorlata alapján
Az Európai Unió Bírósága előtt tömegével előforduló „aranyrészvény ügyek” és
ezáltal az aranyrészvények által megtestesített többletjogok a következők szerint
csoportosíthatóak:12
Külső viszonyok – a részesedésszerzést illetően:
a) részesedésszerzés maximalizálása13
b) részesedésszerzés miniszteri engedélyhez kötése14
Belső viszonyok – a részvényesi joggyakorlást illetően:
c) szavazati jog kizárása15
d) szavazati jog korlátozása16
e) döntés engedélyhez/egyetértéshez kötése17

SALGÓ LÁSZLÓ PÉTER: Az uniós csatlakozás és a közösségi jog hatása a magyar aranyrészvény-szabályozás gyakorlatára, in Magyarország és az Európai Unió. Díjnyertes pályázatok, 2009, 42.
12
Az aranyrészvényt érintő ügyek csoportosításra és feldolgozására lásd: Uo. 41-79., KÁTAI ANIKÓ: A tőke szabad áramlása, in Európai Tükör, 2014/2. szám, 161., 168., OROSZ
NÓRA NATÁLIA: A Volkswagen-ügy lezárása az Európai Bíróság előtt, in Jogesetek Magyarázata, 2014/3. szám, 67-73., OROSZ NÓRA NATÁLIA: A Portugál Köztársaság aranyrészvény ügye. Az EUMSz 49. és 63. cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés, in Jogesetek Magyarázata, 2011/3. szám, 80-85., OROSZ NÓRA NATÁLIA: A Volkswagen-törvény a tőke szabad áramlása és az aranyrészvények tükrében, in Európai Jog, 2009/6.
szám, 17-23., VINCZE A. i. m. 1475-1477.
13
C-174/04., C-367/98.
14
C-244/11., C-367/98.
15
C-174/04., C-112/05.
16
C-112/05.
17
C-244/11., C-282/04. és C-283/04. számú egyesített ügyek, C-463/00., C-98/01., C244/11.
11
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f) igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag kinevezése, visszahívása18
1.2.2. Az uniós bíróság ítélkezési gyakorlata az aranyrészvény kapcsán, avagy az
aranyrészvény intézmény alkalmazásának uniós jogi hatása
A fentebb vizsgált valamennyi „aranyrészvényes ügyben” közös, hogy az állami
vállalatok privatizációját követően az állam továbbra is jelen kívánt maradni a magánosítással érintett társaságok életében, a működésükre és döntéshozatalukra
nézve meghatározó befolyást kívántak gyakorolni, ennek biztosítására alkalmazták az aranyrészvény intézményét. Így már érthető, hogy az aranyrészvény célja és
funkciója abban áll, hogy az állam vagy az állami tulajdont kezelő jogalany számára többletjogokat biztosít az aranyrészvény névértékéhez képest. Az oka annak,
hogy az aranyrészvényt érintően több ügy is az Európai Unió Bírósága elé került,
rendkívül logikus: az aranyrészvény alkalmas arra, hogy a tőke szabad áramlását
korlátozza az Unió területén valamint a harmadik országból érkező befektetők esetén, ugyanis azzal, hogy az állam számára többletjogokat biztosít a már privatizált
társaságokban, többek között elriasztja a külföldi befektetőket attól, hogy a többletjoggal érintett társaságokba befektessenek. Márpedig az EUMSz vonatkozó rendelkezése értelmében19 tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás. A Bíróság esetjoga
alapján „korlátozásoknak” kell minősíteni azon nemzeti intézkedéseket, amelyek
megakadályozhatják vagy korlátozhatják az érintett vállalkozások részvényeinek
megszerzését, vagy más tagállamok befektetőit visszatarthatják attól, hogy azok
tőkéjébe befektessenek. Az aranyrészvényt illetően a Bizottság több tagállammal
szemben is kötelezettségszegési eljárást indított, mivel azok a már privatizált és
magánkézbe került társaságok vonatkozásában aranyrészvény fenntartásával olyan
meghatározó befolyást gyakoroltak, hogy az alkalmas volt arra, hogy a tőke szabad
mozgásának akadályát képezze. Az aranyrészvény tőke szabad mozgására gyakorolt hatása, valamint az eljáró bíróság döntése szerint a kötelezettségszegési eljárásokat a következő hármas szempont szerint csoportosíthatjuk:
a) érinti a tőke szabad mozgását;20
b) érinti a tőke szabad mozgását, valamint a letelepedés szabadságát;21

C-463/04. és C-464/04. számú egyesített ügyek, C-112/05.
EUMSZ IV. Fejezet, 63-66. cikkek.
20
C-174/04, C-282/04 és C-283/04 egyesített ügyek, C-483/99, C-463/04 és C-464/04, C112/05, C-463/00, C-98/01, C-244/11.
21
C-367/98.
18
19
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c) nem érinti sem a tőke szabad mozgását, sem a letelepedés szabadságát,
mert a vizsgált tagállami intézkedés igazolható.22
1.2.2.1. A letelepedési szabadság és a tőke szabad mozgásának korlátozása az
aranyrészvény kapcsán
Az integráció célját, a szupranacionális együttműködés központi elemét, lényegét
és bázisát a belső piac képezi. A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség,
amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatás és a tőke szabad mozgása.
A következőkben csak a tőke szabad mozgása és a letelepedés szabadsága tekintetében tennék egy rövid áttekintést, ugyanis az aranyrészvény intézménye a négy
alapszabadság közül csak az imént említetteket érinti. A tőke szabad mozgása körében az EUMSz tételesen kizárja a tagállamok és a tagállamok, valamint a harmadik országok közötti tőkemozgások korlátozását, azonban abban a kérdésben,
hogy mi minősül tőkemozgásnak, nem ad eligazítást, erre vonatkozóan a
88/361/EGK irányelv I. számú melléklete tartalmaz rendelkezést. A mellékletben
kerülnek felsorolásra azok a tőkemozgások, amelyek az EUMSz vonatkozó szakaszában értendőek. Természetesen a felsorolás nem taxatív, pusztán példálózó jellegű, ezért a listában nem szereplő műveletek esetében a bíróság döntése az irányadó a tekintetben, hogy a művelet a tőke szabad mozgása körében értékelhető,
avagy sem. A tőkemozgások nómenklatúrájából az aranyrészvény szempontjából
relevanciával bíró közvetlen befektetések kategóriáját emelném ki.
Közvetlen befektetés alatt fióktelep alapítása vagy új vállalkozás létrehozása értendő, ha azok kizárólag a tőkét biztosító személy tulajdonában vannak,
valamint meglévő vállalkozások teljes mértékben történő megszerzése, ezen túl a
tartós gazdasági kapcsolatok létrehozása vagy fenntartása céljából történő részesedésszerzés és hosszú távú kölcsönök felvétele, továbbá a jövedelmek újra befektetése tartós gazdasági kapcsolatok fenntartása céljából. A jogforráshoz fűzött értelmező rendelkezések szerint a közvetlen befektetések végrehajtói természetes személyek, kereskedelmi, ipari, illetve pénzügyi vállalkozások és az általuk végrehajtott befektetések akkor is a tőkemozgás körében kerülnek értékelésre, ha a céljuk
a befektető és a „befektetett” közötti tartós és közvetlen kapcsolat létrehozása és
fenntartása. „A letelepedés szabadsága az európai jog által a magánszemélyeknek
(vállalkozásoknak és természetes személyeknek egyaránt) biztosított azon alanyi
jog, amely alapján a magánszemélyek eldönthetik, hogy valamely gazdasági tevékenységük folytatása céljából az Európai Unió területén belül hol rendezkednek
be e tevékenység irányítására.”23

22
23

C-503/99.
OSZTOVITS ANDRÁS: Eu-jog, 2012, HVG-ORAC, Budapest, 461.
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A 49. cikk a letelepedés fogalmát tételesen nem határozza meg, hanem egy
felsorolást ad arra vonatkozóan, hogy mi vonható a letelepedési jog körébe (gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdése és folytatása, vállalkozások, valamint társaságok alapítása és irányítása), majd az Európai Unió Bírósága ezt, a 49. cikkben tett felsorolást a C-221/89. számú Factortame II. ügyben
kifejti és konkretizálja. A Bíróság döntése szerint letelepedésnek minősül a gazdasági tevékenység tényleges folytatása állandó telephely révén egy másik tagállam
területén, határozatlan ideig.24 Ezen túlmenően a szakirodalom által kimunkált
szempont szerint a letelepedés lehet elsődleges (vállalkozói tevékenység megkezdése vagy folytatása) vagy másodlagos (leánytársaság: olyan önálló, jogi személyiséggel rendelkező társaság, amelyet egy működő és jogi személyiséggel bíró
társaság hoz létre; képviselet: külföldi vállalkozás szervezeti egysége, amely saját
nevében önálló tevékenységet nem folytat; fióktelep: külföldi vállalkozás szervezeti egysége, jogi személyiséggel nem rendelkezik, de gazdálkodási önállósággal
felruházott; alapítása), attól függően, hogy a letelepedéssel érintett tagállamban a
gazdasági tevékenységének a súlypontja található, avagy egy meglévő egység áthelyezésére vagy új részegység alapítására kerül sor úgy, hogy a gazdasági tevékenység súlypontja továbbra is az eredeti tagállamban marad. Ez utóbbi esetben a
vállalkozás legalább két tagállamra nézve terjeszti ki tevékenységét újabb gazdasági egység létesítésével, míg az elsődleges letelepedés esetében eredeti jogi személyiségének megtartása mellett a már meglévő székhelyét kívánja másik tagállamba áthelyezni anélkül, hogy megtöbbszörözné a jelenlétét a tagállamok valamelyikében. „Lényegében ez jelentené a gazdasági társaságok korlátozásmentes
mozgását a Közösségek egységesnek tételezett piacán (…).”25
Ha a bemutatott két alapszabadságot tartalmában összehasonlítjuk, akkor elmondhatjuk, hogy a letelepedés szabadsága tőkemozgással járó tevékenység, azaz
a tőke szabad mozgása ebből a szempontból tágabb, mert egyik megnyilvánulási
formája a letelepedés szabadságának gyakorlását tételezi fel, míg a letelepedés szabadsága szűkebb, mert tőkemozgás nélkül ezen szabadság gyakorlása elképzelhetetlen. Az „aranyrészvényes ügyeket” érintően a bíróság a Bizottság v. Portugália
ügyben vizsgálta a két szabadság egyidejű sérelmét és arra a megállapításra jutott,
hogy a tőke szabad mozgása korlátozásának közvetlen következménye az, hogy a
letelepedés szabadsága is korlátozás alá esik, tehát a két szabadság és annak megsértése következményei ebből a szempontból nem elválaszthatóak egymástól, így
a letelepedés szabadsága sérelmének vizsgálatára nincs szükség, ha már az a tőke
szabad mozgása körében megtörtént.26 Vagyis abban az esetben, ha a letelepedés
C-221/89 számú ügy, 20. pont.
GOMBOS KATALIN: Tudósítás az Európai Bíróság előtti Cartesio-ügyről, in Jogtudományi Közlöny, 2009/5. szám, 238.
26
C-367/98 számú ügy 56. pontja.
24
25
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szabadsága feltételezi a tőke szabad mozgását, akkor a tágabb szabadság, vagyis a
tőke szabad mozgására vonatkozó EUMSz rendelkezések és bírói gyakorlat kerül
alkalmazásra. Amennyiben a tőke szabad mozgására vonatkozó tagállami intézkedés a bíróság döntése értelmében a cél által igazolható, akkor értelemszerűen a
tőke szabad mozgásának és a letelepedés szabadságának korlátozása sem állapítható meg, mert ez utóbbi esetében igazolható a korlátozás a tőke szabad mozgása
körében tett indokolás alapján.27

2. NEMZETI SZABÁLYOZÁS
2.1. Az 1988-as Gt. és az aranyrészvény
Magyarországon aranyrészvényre vonatkozó szabályozást első ízben az 1988. évi
VI. törvény28 tartalmazott. Ez három rendelkezésben nyilvánult meg, egyrészt a
255. § (2) bekezdése által, amely a túljegyzés esetére tartalmazott speciális szabályt az állam javára, a 269. § (3) bekezdése az államot megillető szavazati jogot,
valamint a 303. § (2) bekezdése az államot megillető elővásárlási jogot szabályozta. Ezen többletjogok tartalma a következők voltak:
a) a 255. § (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az állami költségvetési szerv
vagy pénzintézet által eszközölt részvényjegyzés nem utasítható vissza. Ez
azt jelenti, hogy a részvényjegyzés során, amikor a befektető írásban megjelöli milyen és hány darab részvényt szeretne jegyezni és a folyamat során
több részvényt jegyeztek le, mint amennyit a részvénytársaság az alapítási
terv szerint kibocsátani tervez, túljegyzés történik és ennek elfogadásában
vagy elutasításában az alapítók maguk jogosultak dönteni.29 A magánautonómiába való súlyos beavatkozásként értékelhető az államot megillető azon
jogosultság, miszerint, ha a részvényjegyzés és esetlegesen a túljegyzés állami költségvetési szerv vagy pénzintézet által történik, ennek kérdésében
az alapító részvényesek a szabad mérlegelés lehetőségével nem rendelkeznek, az állam részt fog venni a részvénytársaságban. Ez a részesedésszerzést
érintő és azt más piaci szereplőkkel szemben negatívan befolyásoló előjog
az állam javára.
b) a 269. § (3) bekezdése értelmében alapszabály az állami költségvetési szerv
vagy pénzintézet javára lehetővé teheti azt, hogy az alaptőke legalább egyharmadát kitevő részvények birtokában a szavazati jogok ötvenegy százalékát gyakorolja, ami azt jelenti, hogy az állami költségvetési szerv vagy pénz-

C-503/99 számú ügy 59. pontja.
A továbbiakban: első Gt.
29
Első Gt. 255. §-ához fűzött Complex Jogtár-kommentár.
27
28
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intézet kisebb részesedéssel több szavazattal bír, mint a nagyobb részesedéssel rendelkező más részvényes, így nagyobb hatással van a társaság döntéseinek meghozatal tekintetében, ami a magánautonómia további korlátozásához vezet a részvénytársaság tagjai szempontjából. Önmagában az elsőbbségi részvény kibocsátását, ami a szavazati jog gyakorlására vonatkozik, az első Gt. lehetővé teszi, mivel úgy rendelkezik, hogy az osztalékelsőbbségi részvényen túl - mint törvényben nevesített különjogos részvény az alapszabályban további elsőbbségi részvény állapítható meg.30
c) 303. § (2) bekezdése szerint a részvényjegyzéssel történő alaptőke-emelés
során a közgyűlés a részvényesek számára elővásárlási jogot biztosíthat,
akik ezen jogukat más részvényeseket megelőzően gyakorolhatják, ám az
állami költségvetési szervet vagy pénzintézetet megillető részvényjegyzési
jogosultság őket (részvényest és elővásárlási joggal rendelkező kötvényest)
is megelőzi.31 Az a) pontban említettekkel azonosan a részesedésszerzést
érintő és azt más piaci szereplőkkel szemben negatívan befolyásoló előjog
az állam javára.
Az első Gt-ben az állami költségvetési szerv vagy pénzintézet javára biztosított
elsőbbségi jogok tipikusan a részesedésszerzést és a szavazati jogok gyakorlását
érintik, két olyan esetkört, amelyek révén az állam a lehető legnagyobb mértékben
jelen tud maradni a privatizált társaságok életében és a működésre nézve, a stratégiai döntések meghozatalában meghatározó befolyást gyakorolhat. Továbbá érdemes leszögezni, hogy az a) pontban, valamint a c) pontban nevesített jogosultságok
állami autoritáson alapuló aranyrészvényekként értékelhetőek, ugyanis nem a részvény maga, hanem jogszabályi rendelkezés biztosítja az állam számára az őt megillető jogosultságot, míg a b) pontban nevesített aranyrészvény típus már nem állami autoritáson alapul, hanem az állam részvényei birtokában, a szavazati joga,
vagy ha úgy tetszik, vétójoga révén tud befolyást gyakorolni a döntéshozatalra, és
így a társaság egészére.

A törvényhez fűzött indokolás szerint a részvény névértékéhez igazodik a részvényhez
fűződő szavazati jog, ez tekinthető főszabálynak, kivételként kerülhet sor a szavazati jog
kizárására vagy korlátozására, az állam javára többletszavazati jog pedig fakultatíve határozható meg. A bírói gyakorlat szerint jogszabály nem zárja ki szavazatelsőbbségi részvény
kibocsátását, de ilyen esetben a többletjogokat az alapszabályban meg kell határozni
(BH1998.494.), tehát nem törvénysértő a szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvény
kibocsátása (KGD1997.231.).
31
A törvényi indokolás szerint ez egy lehetőség az állam számára arra, hogy az alaptőke
emelésekor is beléphessen a társaságba, illetve abban a részesedését növelje, így biztosítható, hogy a nagy részvénytársaságok részvényeinek jelentős része társadalmi tulajdonba
kerüljön, és annak szempontjai megjelenjenek a részvénytársaság vezetésében is.
30
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A hivatkozott társasági jogi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság is vizsgálta az 59/1991. (XI.19.) AB határozatában jogszabály alkotmányellenességének
utólagos vizsgálata körében. Az Alkotmánybíróság eljárását indítványozó az a) és
c) pontokban szereplő rendelkezések alkotmányossági vizsgálatát kérte (ezt a vizsgálatot pedig az Alkotmánybíróság tárgyi összefüggés okán kiterjesztette a b)
pontban szereplő rendelkezésre is), ugyanis álláspontja szerint a hivatkozott rendelkezések a tulajdonformák egyenlőségét és a versenysemlegesség elvét sértik.
Az Alkotmánybíróság döntésében felhívta a figyelmet arra, hogy az állami költségvetési szervek és a pénzintézetek számára biztosított többletjogok a vizsgált
időszakban azt a célt szolgálták, hogy a privatizáció elé néző nemzetgazdaságban
a magánosítással járó folyamatokat az állam ellenőrzése alatt tudhassa és befolyása
legyen arra. Azonban a rendszerváltozás következtében kialakult piacgazdasági
körülmények ezt a célkitűzést nem igazolták, ugyanis a piacgazdaság alapját – többek között – a gazdaságilag hatékonyan működő köztulajdon mellett az egyre növekvő szerepet betöltő és a magánszférához tartozó gazdasági társaságok képezik.
Amikor az állam a magánszféra részét képező gazdasági társaságok alanyává válik, nem közhatalmi funkciót gyakorló szervezetként kell értékelni, hanem mint a
magánjogi jogviszonyok alanyát. Ezért az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az
állami tulajdoni forma privilegizált helyzetét meg kell szüntetni, vagyis az a) és b)
pontok, valamint a c) pont azon részében, amennyiben az állam számára a részvényeseket és az elővásárlásra jogosultakat is megelőzően elővásárlási jogot biztosít
alkotmányellenesek, ezért az Alkotmánybíróság a megsemmisítésük felől rendelkezett.
2.2. Az 1995-ös privatizációs törvény és az aranyrészvény
Az 1995. évi az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló
XXXIX. törvény32 privatizációs kötelezettséget írt elő az állam tulajdonában álló
részvények és üzletrészek, illetve az állam egyéb vagyona tekintetében. Ez a privatizációs kötelezettség alól jelentett kivételt és maradhatott tartós állami tulajdonban az a vagyon, illetve gazdasági társaság, amely országos közüzemi szolgáltató,
vagy nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségűnek minősül, avagy hon-

Lásd még: SÁRKÖZY TAMÁS: A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig, 2009,
HVG-Orac, Budapest, 174-183, SÁRKÖZY TAMÁS: A privatizáció jogi szabályozása Magyarországon (1988-2004), Budapest, Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, 2005, 131-132., SÁRKÖZY TAMÁS: Rendszerváltozás és a privatizáció joga, 1997,
MTA, Budapest, 267-272., MIHÁLYI PÉTER: A magyar privatizáció krónikája, 1998, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 260.
32
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védelmi vagy más különleges feladatot lát el, valósít meg, illetve ilyen célt szolgál.33 A törvény rendelkezése értelmében a tartósan állami tulajdonban maradó
társaságok esetében az állam társasági részesedése nem lehet kevesebb 50% + 1
szavazatot vagy 25% + 1 szavazatot biztosító hányadnál, valamint a legkisebb állami részesedés mértéke szavazatelsőbbséget biztosító részvényhez kapcsolódóan
is megállapítható.34 Azoknál a gazdasági társaságoknál, ahol a privatizációs törvény rendelkezése folytán az állami részesedés legkisebb mértéke egy szavazatelsőbbségi részvényben került megállapításra, és az állam a közgyűlés döntéséhez
szükséges részesedéssel rendelkezik, az állam javára szavazatelsőbbségi részvényt
kell kibocsátani.35 Bizonyos gazdasági társaságok, mint a Magyar Távközlési Rt.,
az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. esetében a privatizációs tv, értelmében az állami részesedés mértéke
akkor csökkenthető 25% + 1 szavazatot biztosító hányad alá, ha a közgyűlés döntése alapján az állam javára egy szavazatelsőbbségi részvény kibocsátásra került.36
Ha az állam szavazatelsőbbséget biztosító részvénnyel rendelkezik, a legfőbb
szerv határozatképességéhez az állami részvényes jelenléte szükséges, valamint
bizonyos döntések meghozatala csak egyetértésével történhet.37 Ezen döntések
köre a következő:
 az alaptőke felemelése és leszállítása;
 az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;
 a gazdasági társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más gazdasági társasági formába történő átalakulása, illetőleg jogutód
nélküli megszűnése;
 a gazdasági társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházása,
átengedése, lízingbeadása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése;

Priv tv. 7. § (1) bekezdés. A Priv. tv-t módosító és a tanulmány fejezetében vizsgált
szabályozást bevezető 1997. évi LXXVI. törvényhez (a továbbiakban: módosító törvény)
fűzött indokolás szerint a kivétel meghatározása azért volt indokolt, hogy a nemzetgazdaság működése, illetve a lakosság alapellátása szempontjából legfontosabb stratégiai társaságok esetében - a lényeges tulajdonosi döntéseknél a piaci verseny indokolatlan korlátozása nélkül - az állam a társadalmi érdeket érvényesíthesse.
34
Priv. tv. 7. § (3) bekezdés.
35
Priv. tv. 7. § (5) bekezdés.
36
Priv. tv. 7. § (6) bekezdés.
37
Priv. tv. 7. § (7) bekezdés.
33

173

Doktori Műhelytanulmányok 2017

 a szavazatelsőbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tag megválasztása, visszahívása.38
Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény csak névre szóló részvény lehet,
és a részvényhez kapcsolódó jogok köre bővíthető az alapszabályban.39 A szavazatelsőbbségi részvénnyel kapcsolatos jogokat a magyar állam nevében a jogszabály által meghatározott illetékes miniszter gyakorolja.40
2.3. Az Alkotmánybíróság álláspontja
A privatizációs törvény aranyrészvényre vonatkozó és fentebb hivatkozott szabályait az Alkotmánybíróság az 1336/B/1997-es határozatában vizsgálta jogszabály
alkotmányellenességének utólagos megállapítása és megsemmisítése iránti indítvány okán. Az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy az állam gazdaságpolitikai céljainak, illetőleg a közérdek érvényesítése indokolta az aranyrészvény intézményének alkalmazását. Az állam a szavazatelsőbbségi részvénye révén olyan
társaságokban is, ahol részesedése folytán kisebbségben volt, képessé vált a szándékával ellentétes döntések meghozatalának megakadályozására korlátozva ezáltal a többi részvényes jogát. Amikor az állam a magánszféra részét képező gazdasági társaságok alanyává válik, nem közhatalmi funkciót gyakorló szervezetként
kell értékelni, hanem mint a magánjogi jogviszonyok alanyát, ellenkező esetben
ez diszkriminációhoz vezetne azáltal, hogy az állam közhatalmi eszközökkel önmaga számára előnyösebb feltételeket teremt, mint a gazdasági élet többi résztvevője számára. Azonban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy ez alól a megállapítása alól kivételt jelenthet az a helyzet, ha a nemzetgazdaság szolgálatában az állam közhatalmát érvényesítve korlátozásokat állapíthat meg. E tekintetben az Alkotmánybíróság a privatizációs törvényt módosító 1997. évi LXXVI. törvény az
állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló privatizációs törvény módosításáról indokolására hivatkozik, miszerint az állam a nemzetgazdaság
működése, illetve a lakosság alapellátásának biztosítása szempontjából legfontosabb társaságokat érintően41 tartotta fenn egyetértési (vétó) jogát a stratégiai döntések tekintetében azért, hogy váratlanul ne szűnhessen meg például az energiavagy élelmiszer alapellátás, illetőleg ne alakulhassanak ki nemkívánatos monopóliumok, amelyek a monopolár révén a szolgáltatást igénybe vevőket kényszerhelyzetben hozzák, és anyagilag aránytalanul megterhelik. Az eljáró fórum olvasatában
A módosító törvény indokolása szerint megfelelő szavazati jogon keresztül is (nem csak
többségi részesedéssel) biztosítható a társadalmi érdekek állam által történő érvényesítésének lehetősége, ezért ennek biztosítására a szavazatelsőbbséget biztosító részvény és a
hozzá fűződő jogok törvényi szintű szabályozása látszik a legalkalmasabbnak.
39
Priv. tv. 7. § (8) bekezdés.
40
Priv. tv. 7. § (9) bekezdés.
41
Ezen társaságok listája a privatizációs törvény mellékletében található.
38
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a szóban forgó társaságok körében a vétójog csak akkor érvényesült, ha a társadalom alapvető érdekeit érintő döntés meghozataláról volt szó, és ez az érdekvédelem
a társasági jog egyéb eszközeivel nem volt biztosítható. Így az állam beavatkozási
lehetősége indokolt a közérdek érvényesítése érdekében, ez pedig az aranyrészvény útján megvalósuló állami befolyás gyakorlásával lehetséges, hiszen az állam
olyan gazdasági társaságokban rendelkezik szavazatelsőbbségi részvénnyel, amely
társaságok tevékenységi köre kötelező állami feladatokra, vagy a lakosság egészét
érintő szolgáltatások nyújtására terjednek ki, vagyis közérdekből indokolt a beavatkozás lehetősége. Tehát az Alkotmánybíróság döntése értelmében a privatizációs törvényben rögzített aranyrészvény a közérdek által igazolható jogalkotói törekvést intézményesített.
A fentiekben ismertetett Alkotmánybírósági határozat értelmében az aranyrészvény intézményének alkalmazása a magyar jogban a közérdek által igazolható
(hasonlatosan az uniós joggyakorlathoz), egy apró részletkérdésre azonban érdemes felhívni a figyelmet, ennek okán az Alkotmánybíróság határozatából kiemelést érdemel a C-503/99 és C-483/99 számú uniós ügyekre történő utalás, azonban
terjedelmi korlátok okán az Európai Bíróság C-503/99 számú ügyében tett megállapításokra szorítkoznék. A Bizottság és Belgium között zajló jogvita alapját az a
belga szabályozás képezte, amely szerint Belgium olyan részvényhez kapcsolódó
különleges jogokat biztosított az állam számára, amely alapján az energiatermék
szállítására alkalmas csővezeték bárminemű átruházása, biztosítékul adása vagy
rendeltetésének megváltoztatása esetére a felügyeletet ellátó miniszter, ha az energiával kapcsolatos nemzeti érdekek sérelmét észleli, megakadályozhatja a fent nevezett műveleteket, valamint a kormány két képviselőjét delegálhatja az érintett
társaság igazgatóságába, akik javaslatot tehetnek az energiapolitika fő vonalával
ellentétes társasági döntések megsemmisítésére. Továbbá egy másik társaság esetében is hasonló szabályozással élt a belga állam, annyi eltéréssel, hogy ezen társaság esetében a miniszteri tiltás a társaság stratégiai eszközeire vonatkozott. Az
uniós bíróság a szabályozást illetően úgy foglalt állást, hogy az az energiaellátás
biztonságának válsága esetén való garantálásának célja igazolja. Indokolásában
előadta, hogy a belga szabályozás a társaságok döntési autonómiájának a tiszteletben tartásából indul ki, mivel a felügyeletet ellátó miniszter által gyakorolható jogosultság a kormányzati kezdeményezéstől függ, így előzetes jóváhagyásra nincs
szükség, valamint a megtiltás tekintetében a hatóságokat szoros határidő köti. Továbbá a beavatkozásra kizárólag az energiapolitikai célok veszélyeztetése esetén
kerülhet sor, azt indokolással kell ellátni és bírói felülvizsgálat tárgya lehet. Ez az
indokolás alapján ok nélkülinek találjuk az Alkotmánybíróság által az uniós döntésre történő hivatkozást, ugyanis a magyar aranyrészvényes szabályozás a társaság tagjainak döntési autonómiáját igen komolyan korlátozza azáltal, hogy egyetértésével lehet bizonyos döntéseket meghozni, továbbá a magyar szabályozás
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pusztán általánosan, a jogos közérdekre hivatkozással látja fenntarthatónak a szabályozást, míg a belga esetben ennek alkalmazása sokkal szűkebb körű, pusztán
az energiapolitikai célok veszélybe kerülése esetére áll fenn.
2.4. Az Európai Unió álláspontja a magyar szabályozást illetően
A magyar aranyrészvény szabályozás az Európai Unió álláspontja szerint nem volt
igazolható, az az uniós joggal ellentétben állt, ugyanis alkalmas volt a tőke szabad
mozgásának korlátozására, ezért a csatlakozási tárgyalások keretében Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy az aranyrészvényeket illető belső szabályait
összhangba hozza az uniós joggal, majd ennek eredményeként született meg a
2007. évi XXVI. törvény az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről. A törvényhez fűzött indokolás kiemeli, hogy az
aranyrészvénnyel érintett társaságok körét a privatizációs törvény melléklete tartalmazta, amelyek kapcsán a Bizottság a következőket fejtette ki:
 „A „nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségűnek minősülő” társaságok esetében kizárólag gazdasági megfontolások semmiképpen sem jelentik azon közérdeken alapuló okokat, amelyek igazolhatnák a szabadságjogok korlátozását. Álláspontja szerint ezért e társaságok tekintetében nincs
lehetőség a szavazatelsőbbségi részvény fenntartására.
 A honvédelmi feladatot ellátó társaságok esetében a közbiztonsághoz fűződő érdek igazolhatja a különleges jogok létét, azonban csak abban az esetben, ha a társaság kizárólag vagy döntő mértékben honvédelmi feladatokat
lát el.
 Az „országos közüzemi szolgáltatók” körében, a kőolaj-, és elektromos ágazatban a Bizottság elméleti szinten nem zárja ki a közérdeken alapuló kényszerítő okok létjogosultságát, melyek korlátozhatják a tőkemozgás szabadságát. Ezen korlátozások azonban kizárólag az EUMSz-ben foglalt valamely
indokkal vagy a közérdeken alapuló kényszerítő követelménnyel igazolhatók, a közrend és közbiztonság biztosítása érdekében.”42 A törvény indokolásában hangsúlyozásra kerül továbbá, hogy az állam befolyásával érintett
vállalkozások számára előzetesen ismertnek kell lennie a korlátozásnak és
azzal szemben lehetőséget kell biztosítani a jogorvoslatra, továbbá az állam
számára biztosított korlátozási lehetőség kizárólag válsághelyzetben állhat
fenn a gyors és hatékony beavatkozás érdekében, valamint ezeknek törvényben szabályozottaknak kell lenniük és a lehető legkisebb mérlegelési jogot
engedhetik az államnak a tagok döntéseivel szemben. A válsághelyzetnek
továbbá az adott ágazati törvényből, abban foglalt kritériumok sérelméből
kell fakadnia. Ezt azzal a bizottsági állásponttal magyarázza a törvényi in-

42

A 2007. évi XXVI. törvényhez fűzött indokolás.
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dokolás, hogy alapvetően anyagi jogi szabályokon keresztül, hatósági jogkörben fogadható el az állam beavatkozása, ettől eltérő, aranyrészvény típusú beavatkozás csak abban az esetben egyeztethető össze a közösségi joggal, ha az elérni kívánt cél az anyagi jogi szabályokkal semmiképpen nem
biztosíthatóak, ugyanis az állam, mint a szavazatelsőbbségi részvény jogosultja nem hatósági jogkörben jár el a döntései meghozatala során, nincs indokolási kötelezettsége sem, tehát a döntéssel szembeni jogorvoslat lehetősége kizárt. Ha felelevenítjük a Bizottság v. Belgium ügyben tett megállapításokat és összevetjük a törvényi indokolásban ismertetett bizottsági állásponttal, valamint a magyar szabályozással, akkor világossá válik, hogy azok
a kritériumok (a korlátozásnak előzetesen ismertnek kell lennie, a döntéssel
szembeni jogorvoslat lehetősége, a beavatkozás lehetősége kizárólag válsághelyzetben forogjon fenn, törvényi szabályozás és a lehető legkisebb
mérlegelési lehetőség biztosítása az állam számára), amelyek alapján a magyar aranyrészvény szabályozása igazolható lenne, nem állnak fenn, ellentétben Belgium esetével.

3. A JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET, AVAGY ARANYRÉSZVÉNY A PTK. ÉS A SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN
3.1. A szindikátusi szerződés43
A jogi szabályozottság hiánya okán a szerződési szabadság intézménye az, ami
jogi alapot teremt a felek atipikus, szindikátusi együttműködésére. A szindikátusi

Lásd még: KOLBEN GYÖRGY: A szindikátusi szerződés, 1996, KJK, Budapest.; ÚJLAKI
LÁSZLÓ: A társasági és szindikátusi szerződés összefüggései, in Gazdaság és Jog, 1997/2.
szám; JASZTRABSZKI TAMÁS: A szindikátusi szerződés, in Cég és Jog, 2000/7-8. szám;
KISS DAISY: A szindikátusi szerződés, in Cégvezetés, 2000/3. szám; SÁRKÖZY TAMÁS: A
szindikátusi szerződésről, in Eörsi Gyula Emlékkönyv, 2002, HVGORAC, Budapest; HAITSCH GYULA: Szerződés létrehozásának mellőzése előszerződés alapján annak következtében, hogy a szerződés tartalma nem határozható meg, in Gazdaság és Jog 2003/3. szám;
KISFALUDI ANDRÁS: Társasági jogviták választottbíróság előtt, in Acta Conventus de Iure
Civili, Tomus X., 2009, Lectum Kiadó, Szeged; MENYHÁRD ATTILA: A szindikátusi szerződés kikényszeríthetősége, in Acta Conventus de Iure Civili, Tomus X., 2009, Lectum
Kiadó, Szeged; SZABÓ GERGELY: Gazdasági társaság a szindikátusi kötelemben, in Céghírnök, 2012/5. szám; SZABÓ GERGELY: Texas Shoot-out, avagy biztosítéki konstrukciók
a szindikátusi kötelemben, in Debreceni Jogi Műhely, 2012/3. szám; SZUCHY RÓBERT: A
szindikátusi szerződés és a társasági szerződés kollíziója az új Polgári Törvénykönyv alapján, in MISKOLCZI BODNÁR PÉTER, GRAD-GYENGE ANIKÓ: Megújulás a jogi személyek
szabályozásában, 2014, KRE ÁJK, Budapest; GLAVANITS JUDIT: A kockázati tőkebe43
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szerződést a gazdasági társaság tagjai a társaságon belül egymással szembeni kapcsolatuk, együttműködésük és elvárásaik szabályozására kötik.44 A szindikátusi
szerződés olyan sajátos polgári jogi szerződés, amely szorosan kapcsolódik a társasági joghoz,45 így a szindikátusi szerződés értelmezése, a polgári jogi szabályok
érvényesülése csak a társasági joggal szoros összefüggésben, ez utóbbinak prioritást adva képzelhető el.46 A szindikátusi szerződés Janus-arcú szerződés,47 vagyis
önálló és egyben járulékos kontraktus, ugyanis azt a felek a társasági szerződésre
tekintettel kötik meg, de a társasági szerződésen felüli többletkötelmeket rögzítenek benne,48 így járulékos, azonban önmagában érvényes kötelmi jogi kötelezettségvállalásokat keletkeztet, tehát önálló is egyben. Ennek oka pedig nemcsak a
kógenssé vált társasági jogi szabályozásban keresendő, hanem a cégnyilvánosság
elvében is. A cégtörvény preambuluma akként fogalmaz, hogy a vállalkozók alkotmányos jogai érdekében, a gazdasági forgalom biztonsága, valamint a hitelezői
érdekek vagy más közérdek védelme céljából biztosítani szükséges a közhiteles
cégnyilvántartás adatainak teljes körű nyilvánosságát. Ezen jogalkotói célkitűzés
azonban ellentétben áll a szindikátus tagjainak érdekével, vagyis a titkosság igényével. Ugyanis a szindikátusban részes felek célja éppen az, hogy megállapodásuk ne váljon mindenki számára megismerhetővé, hiszen az csak a szerződésben
részes felek viszonyát szabályozza, habár a szindikátusi megállapodás nagymértékben kihatással lehet a társaság működésére is.
3.2. A Polgári Törvénykönyv egyes elsőbbségi részvényekre vonatkozó szabályai
A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről49 a részvénytársaság által kibocsátható részvényfajták tekintetében a következő felsorolást adja: törzsrészvény,
elsőbbségi részvény, dolgozói részvény, kamatozó részvény, visszaváltható részvény;50 ez a felsorolás nem zárt, nem pusztán ezen részvényfajták kibocsájtásáról

fektetéshez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és a nemzetközi szerződési gyakorlatban, in SZOBOSZLAI-KISS KATALIN – DELI GERGELY: Tanulmányok a 70 éves Bihari
Mihály tiszteletére, 2013, Universitas- Győr Nonprofit Kft., Győr.
44
BALÁSHÁZY MÁRIA: A szindikátusi szerződés a társasági és polgári jog határán, in Gazdaság és Jog, 1993/5. szám, 16.
45
PAPP TEKLA: Atipikus szerződések, 2015, Opten Kiadó, Budapest, 224.
46
BH 1998.89.
47
LUKÁCS MÓNIKA – SÁNDOR ISTVÁN – SZŰCS BRIGITTA: Új típusú szerződések és azok
gyakorlata a gazdasági életben, 2003, HVG-ORAC, Budapest, 23.
48
JUHÁSZ JÓZSEF: Szerződések ütközése Kft-ken belül, avagy felesleges duplicitás?, in
Magyar Jog, 1991/12. szám, 731.
49
A továbbiakban: Ptk.
50
Ptk. 3:228. § (1) bekezdés a)-e) pontok.
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dönthet a részvénytársaság, az alapszabályban más eltérő jogokat biztosító részvények kibocsátására is sor kerülhet.51 Az aranyrészvényre tekintettel a következőkben csupán az elsőbbségi részvényről szólnék. Az elsőbbségi részvény esetén –
„amely tulajdonosának valamely részvényesi jog tekintetében a többi részvényeshez képest előnyösebb helyzetet biztosít”52 - a Ptk. rendelkezése alapján elsőbbségi
jogosultságokat biztosító részvényosztályok határozhatóak meg, ezek a többletjogosultságok pedig a következők lehetnek: osztalékelsőbbséget biztosító jogosultság,53 a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra
kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbsége, a szavazati joggal összefüggő elsőbbség,54 vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbség,55 elővásárlási jog,56 valamint ezen jogosultságok kombinálhatóak
is, tehát egyidejűleg akár több elsőbbség is megillethet egy részvényest. Az eddig
áttekintet hazai és uniós aranyrészvény gyakorlat alapján a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbséget, valamint az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvénynek van relevanciája. A szavazati joggal összefüggő elsőbbség alapján a részvényes többszörös szavazati jogot gyakorolhat vagy vétójog illetheti meg. Ez
utóbbi esetben az ilyen részvénnyel rendelkező, jelen lévő részvényesek egyszerű
szótöbbségének igenlő szavazata mellett hozható csak meg a legfőbb szervi döntés, azonban ha csak egy ilyen részvény került kibocsátásra, akkor ezen részvénnyel rendelkező igenlő szavazatával (vétó jogos részvény) születhet legfőbb szervi
határozat. A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében azonban differenciált
szabályozást alkalmaz a Ptk., ugyanis azt mondja, hogy az egy részvényhez kapcsolódó szavazati jog nem haladhatja meg a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog tízszeresét, azaz nyilvánosan működő részvénytársaságban vétójogos
részvény alkalmazására korlátozottan van lehetőség. A vezető tisztségviselő vagy
felügyelőbizottsági tag kijelölésére, valamint visszahívására vonatkozó jogosultság az alapszabályban meghatározottak szerint gyakorolható, ha azonban az arra
jogosult a jogával nem él akár a megválasztás, akár a visszahívás vagy díjazás tekintetében, akkor a megválasztás, visszahívás és díjazás esetére vonatkozó általános szabályok lépnek hatályba. A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében
ismételten megszorító rendelkezést alkalmaz a Ptk. és ilyen elsőbbségi részvény
VÉKÁS LAJOS-GÁRDOS PÉTER (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, 2014,
Wolters Kluwer, Budapest, 438., lásd még: OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja,
2014, Opten Kft., Budapest, 743.,746.
52
VÉKÁS – GÁRDOS (szerk.): i. m. 440., OSZTOVITS (szerk.): i. m. (2014) 745.
53
Ptk. 3:231. § (1)-(2) bekezdések.
54
3:232. § (1)-(2) bekezdések.
55
3:233. § (1)-(6) bekezdések.
56
3:234. § (1)-(2) bekezdések.
51
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kibocsátását nem teszi lehetővé. Az elővásárlási jog - mint elsőbbségi jogosultság
esetén - a részvényes a részvénytársaság által kibocsátott, pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt részvénye tekintetében illeti meg, továbbá nyilvánosan működő részvénytársaság esetében ilyen tartalmú elsőbbségi részvény nem bocsátható ki.57
Fontos kihangsúlyozni, hogy az aranyrészvénnyel ellentétben ezen részvények által megtestesített elsőbbségi jogok jogosultja bárki lehet, természetes vagy
jogi személy, valamint az állam is, azonban abban az esetben, ha az elsőbbségi
jogok az államot, mint részvényest illetnek, aranyrészvényként lesz értékelhető. A
problematika abból fakadhat, ha az elsőbbségi jog jogosultja az állam, ugyanis az
az uniós és az alkotmányos rendet sértő állapotot alakíthat ki, amely állapottal kapcsolatos jogi aggályok a tanulmány korábbi részében kifejtésre kerültek. Tehát a
hatályos jogszabályi környezet, alapvetően a Polgári Törvénykönyv alapot adhat
az aranyrészvény intézményének alkalmazására. Ez - az 59/1991. (XI.19.) AB határozat tükrében - nem eredményezné az állami tulajdoni forma privilegizált helyzetét, hiszen az állam csak olyan többletjogokat gyakorolhatna részvénytársaságban, mint amelyre bármely másik részvényesnek lehetősége van, továbbá az
1336/B/1997-es határozat alapján pedig az elsőbbségi részvény fenntartását a közérdek érvényesítése indokolná azzal, hogy az elsőbbségi jogok közül a vétójog
csak akkor érvényesülhetne, ha a közérdek védelme ezt indokolja, valamint így az
uniós joggyakorlat által is igazolható az aranyrészvény intézménye, feltéve ha az
állam az őt megillető vétójogát a közérdek érvényesítése érdekében gyakorolja,
indokolással látja el és felülvizsgálat tárgyát képezheti a döntés. Ehhez adalékként
szolgál a szindikátusi szerződés, amelyben konkretizálásra kerülne, mi érthető
közérdek alatt, vagyis pontosan milyen körülmények fennforgása esetére gyakorolhatja az állam vétójogát a közérdek védelme érdekében. Tehát az aranyrészvény
intézménye alkalmazásának a magyar jogban nincs akadálya, annak érdekében pedig, hogy az uniós jog sérelmét ezen jogosultság gyakorlása ne akadályozza, szindikátusi szerződésben pontosan rögzített lenne az államot megillető jogosultság és
annak gyakorlása, természetesen a hazai és az uniós jogra tekintettel.
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Igazságosság vagy jogbiztonság?
Rendszerváltozások utáni büntetőjogi felelősségre vonások a
20. századi magyar történelemben
Nagy Szabolcs
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék

Absztrakt
Az 1990 előtti Magyarországra jellemző volt, hogy a politikai ellenfelek nem a „parlamenti
váltógazdaság” keretei között követték egymást a hatalomban, hanem az addigi ellenzék
győzelme mindjárt rendszerváltozást is eredményezett. Így 1918-ban a dualista rendszert,
1919-ben az Őszirózsás forradalom eszkalálódásaként kialakult Tanácsköztársaságot,
1944-ben a Horthy-rendszert, 1989-ben pedig a szovjet megszállás következtében hatalomra jutott baloldali rezsimeket váltották le ellenfeleik visszavonhatatlanul. Ilyen körülmények között természetes, hogy az inkább ellenségnek, mint ellenfélnek tekintett vesztesek
elszámoltatása is rendre felvetődött. Erre a legmegfelelőbbnek tartott eszköz minden esetben a büntetőeljárásokban történő felelősségre vonás tűnt. Azonban ezek jogszabályi
alapja, a lehetséges megoldások módozata, sőt, egyáltalán az, hogy szabad-e ilyeneket indítani, minden esetben vitát generált. Dolgozatomban a kérdésekre a különböző korszakokban nyújtott válaszokat, s a viták főbb csomópontjait kívánom bemutatni.
Kulcsszavak: Rendszerváltozás, igazságtétel, politikai indíttatású büntetőeljárások.

1. BEVEZETÉS
„Amióta Bauer Miklós múltjáról tudok, nyomaszt ez a dilemma. Én 1979ben kezdtem meg a jogi pályámat a Komplex Külkereskedelmi Vállalatnál,
ahol Bauer jogtanácsos volt. Hét évig dolgoztunk együtt, és azt kell mondanom, hogy egészen kiváló szakembert, jó főnököt ismertem meg benne, akinek nagyon sokat köszönhetek. […] én először a Demszky-féle Hírmondóban olvastam egy cikket arról, ki volt Bauer valójában, az egész Ries-történettel együtt. […] Nekem az a komoly dilemmám, hogy ha van egy ember,
akit - nem tudva a múltjáról - tényleg megszerettem, akkor mi a helyes döntés. […] Nem jó a lelkiismeretem, és nem hiszem, hogy attól jobb lenne, ha
erőszakkal kiraknám az irodából. Bauer Miklós révén találkoztam a történelemmel, és ez szörnyű találkozás volt.”1
SERES LÁSZLÓ: „A hatalom hallgat róla” (Eörsi Mátyás (SZDSZ) országgyűlési képviselő), in Magyar Narancs, 1999/5. szám.
1
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Ahogy Eörsi Mátyás fenti gondolatai is rámutatnak, a politikai rendszerváltozásokat követő retrospektív ítéletalkotás csak rendkívüli nehézségek mentén hajtható
végre. A morális álláspontok kialakításánál azonban sokkal nehezebbek az esetlegesen meginduló büntetőeljárások kapcsán felmerülő konkrét jogi, jogelméleti
problémák. A legalapvetőbb dilemma a nullum crimen sine lege, valamint az ahhoz kapcsolódó jogelveknek való megfelelés kérdése volt. Illetve ebből kiindulva,
közvetve, az igazságosság vagy a jogbiztonság elsődlegességéé. Közismert, hogy
ezt a problémát elméleti alapon Gustav Radbruch megpróbálta feloldani. Gondolatainak lényege, hogy alapvetően a jogbiztonságé az elsőbbség, kivéve, ha a törvény igazságtalansága „elviselhetetlen” szintű, mert akkor az igazságosságot kell
előtérbe helyezni.2 Az elméleti okfejtések gyakorlatba ültetése azonban mindig nehézséggel jár. Ki és mi alapján döntheti el, mikor válik az igazságtalanság elviselhetetlen mértékűvé? A továbbiakban ezen kérdésekre a 20. századi magyar történelemben született válaszokat ismertetem.

2. AZ ELSŐ MEGOLDÁSI FORMA, A VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ JOGALKOTÁS

A 20. században bekövetkezett magyarországi rendszerváltozások során alapvetően háromféle módon kezelték a „múlt bűneit”. Vagy nem folytattak le az előző
rendszer képviselői ellen büntetőeljárásokat, vagy elfogadták a visszamenőleges
hatályú jogszabályalkotás lehetőségét, vagy elvetve azt, valamiféle jogfolytonosság, hatályosnak tekintett normák alapján próbáltak igazságot szolgáltatni.
1918 végén számítani lehetett az esetlegesen meginduló büntetőeljárásokra,
hiszen az új államalakulat vezetője, Károlyi Mihály már a népköztársaság kikiáltása előtt, ellenzéki pártvezérként is felszólalt az országgyűlésben a háború kirobbantásával kapcsolatos felelősségre vonás ügyében. Az ország kaotikus állapotai
között azonban még hosszabb ideig nem jutott idő a vonatkozó jogszabály megalkotására, így a törvénytervezet csak 1919. február 26-án került a Nemzeti Tanács
végrehajtó bizottsága elé. Ezután felgyorsult a jogszabályalkotás folyamata, a kormány március 1-én már el is fogadta a tervezetet,3 az 1919. évi XXIII. a háborúval
kapcsolatban felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről szóló néptörvényt.
Ennek 1. §-a4 részben abszolút visszaható hatályú rendelkezést is tartalmazott,

Radbruch pontos szavait idézi FILÓ MIHÁLY: Radbruch naivitása, Herbert L. A. Hart a
visszaható hatály tilalmáról, in Világosság, 2010. tavaszi szám, 143–156. 149.
3
FOGARASSY: i. m. 42–45.
4
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/191923.htm. (2017.01.15).
2
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amikor elrendelte a világháború kitörése, vagy a béke megakadályozása miatt gyanúsított miniszterek elleni eljárások megindítását.5 Mivel azonban a törvény elfogadása után három héttel kikiáltották a Tanácsköztársaságot, az általa szabályozott
eljárások megindulására már nem jutott idő. Mindenestre elmondható, hogy a viszszamenőleges hatályú jogszabályalkotást a norma konkrét alkalmazása híján is támadták.6
Bár elsősorban rendészeti és nem igazságszolgáltatási kérdés, de a témához
kapcsolódóan fontos megemlíteni, hogy a népköztársaság nemcsak a katasztrofális
állapotok (vélt) felelőseit kívánta szankcionálni, hanem kiemelt hangsúlyt helyezett a politikai berendezkedésének védelmére is. Ennek jegyében 1919 februárjának elején elfogadták a népköztársasági államforma védelméről szóló 1919. évi
XI. néptörvényt, mely – ezt 9. §-ában ki is mondta – tulajdonképpen a Csemegikódex felségsértésre vonatkozó passzusait hatálytalanította és váltotta fel.7 A jogszabály – hasonlóan a Horthy-kor választójogi intézkedéseihez – a rendszertől
balra, illetve jobbra álló, arra veszélyesnek tekintett erők ellen is irányult. Első
alkalmazására február 21-én éppen a kommunistákkal szemben, Kun Béla és mintegy 80 társa letartóztatása kapcsán került sor.8 Aztán másnap, február 22-én elfogadták az 1919. évi XX. néptörvényt a forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről és őrizet alá vételéről, mely már lazította az állami önvédelem korlátait, mivel immár lehetővé tette rendes büntetőeljárás lefolytatása helyett pusztán valamilyen vélemény, gyanú alapján is az érintettek őrizetbe vételét.9 A törvény életbe lépte után rögtön eljártak több egykori
kormánytag, illetve egyházi vezető ellen.10 Ez az „intézmény” aztán egészen a
1920-as évek elejéig továbbélt. A Tanácsköztársaság alatt minden jelentősebb
helységben „túszokat” jelöltek ki, akik fővesztés terhe mellett feleltek azért, ha az

FOGARASSY EDIT: Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges
igazságszolgáltatásra,
phd.lib.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/.../document_6392_section_1758.pdf, (2017.01.15), 36. Igaz azonban, hogy kisegítő lehetőségként, a hatályosnak tekintett, a miniszterek felelősségéről szóló 1848:III. tc. 32. §-ára alapított deliktumról is rendelkezett.
6
Pl. Jogtudományi Közlöny 1919/10. szám, 78. Idézi: FOGARASSY: i. m. 49.
7
http://www.polhist.hu/adattarak/koztars/index.php?fkod=21&fid=2, (2017.01.15).
8
VARGA LAJOS: Szociáldemokraták 1919. március 20–21-én: ugrás az ismeretlenbe, A
nemzetgyűlési választások előkészületei, in Múltunk, 2014/1. szám, 102–161. 111. A letartóztatás körülményeivel kapcsolatban lásd NÁNÁSI LÁSZLÓ: A jogrend szolgálatában,
Váry Albert élete és működése, (1875–1953), Legfőbb Ügyészség, Budapest, 2015.
9
Budapesti Közlöny. 1919/47. szám, 1.
10
FOGARASSY: i. m. 44.
5
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adott helységben esetleg ellenforradalom tört volna ki.11 Az augusztusi rendszerváltás után nagy számban internáltak olyan egykori kommunistákat, akiket a büntetőeljárások során nem vontak felelősségre, ám veszélyesnek tekintettek a kialakuló Horthy-rendszerre nézve.12
Az 1919. évi példával szemben az 1944-ben hatalomra jutott vezetés már
nem csak elhatározta, hanem le is folytatta a visszamenőleges hatályú rendelkezések alapján megindítható büntetőeljárásokat. Már az 1944 végén, Szegeden megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjában szerepelt a szándék,
hogy a háborús bűnösöket népbírósági eljárásoknak kell alávetni. Ezen eljárás, illetve az újonnan létrehozandó igazságszolgáltatási szerv jogi kereteit azonban egyelőre nem alakították ki. Ennek ellenére, a még ostrom alatt álló Budapesten, 1945
január 21-én megalakított Nemzeti Bizottság egyik első rendelkezéseként január
28-án felállította a Budapesti Néptörvényszéket, melynek elnökéül dr. Major Ákos
százados hadbírót, Major Tamás színművész bátyját nevezték ki. A törvényszék
nem késlekedett az ítélethozatallal, két terhelttel szemben gyilkosság vádjában már
február 3-án halálos ítéletet hozott. Az ítélet végrehajtásának formájával is utalt az
eljárás rendkívüli, statáriális jellegére: az elítélteket a következő napon, a nyilvánosság előtt az Oktogonon, lámpavasra „kötötték”.13 Ez az eljárás mindenképpen
feszegette a ma jogállaminak tekintett kereteket.
Mivel eközben, 1945. január 25-én az Ideiglenes Kormány kiadta a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendeletet,14 melyet február 5-én kihirdettek, nyilvánvaló, hogy a Budapesti Néptörvényszék ennek tudatában járt el, fellépése tehát „csak” a formál jogra hányt fittyet. Mivel rögtön a rendelet első szakasza
rendelkezett annak visszamenőleges hatályáról, Majorék valószínűleg úgy gondolták, hogy az addig élő jogi garanciák ezekben az eljárásokban semmilyen formában nem fognak érvényesülni.
A rendelet alapján15 felállított 24 népbíróság 1945 tavaszától kezdte meg az
igazi működését. A perekről a döntéshozók számára folyamatosan statisztikák ké-

Lásd bővebben, BÖDŐK GERGELY: Kegyelmes urak a Gyűjtőfogházban, A vörös terror
fővárosi túszai, in Múltunk, 2014/4. szám, 151–181.
12
Az internálásokról, azt elszenvedettként Kőhalmi Béla festett rendkívül szubjektív képet.
(KŐHALMI BÉLA: Hajmáskér, Bécs, 1920.) Az internálásról és a már ekkor megjelent munkaszolgálatról a tavalyi évben készült hiánypótló jellegű OTDK dolgozat (TÁLAS KOLOS:
A második világháborús munkaszolgálat intézményének genezise, avagy munkásalakulatok
Horthy nemzeti hadseregében 1919 és 1921 között, 2016, Kézirat.)
13
FOGARASSY: i. m. 67–69.
14
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1945/?pg=54&layout=s
(2017.01.15).
15
Annak tartalmi elemzésétől terjedelmi okokból. Lásd NÁNÁSI LÁSZLÓ: A magyarországi
népbíráskodás joganyaga, 1945-1950, in Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás,
11
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szültek. Ezekből tudjuk, hogy 1945. és 1949. között 59 429 fő ellen indult népbírósági eljárás, ezek közül 55 322 fő (93,08%) ügyét jogerősen befejezték, 3307 fő
(5,56%) ellen indított eljárás még zajlott. A terheltek 45 százalékát (26 997 fő)
elmarasztalták, s csupán mintegy 25 százalékát (14 727 fő) mentették fel. Természetesen az eljárások nagy része már rövid idő alatt lezárult, ezt támasztja alá például a halálos ítéletek évenkénti száma is (1945-ben és 1946-ban 202 személyt
ítéltek halálra, míg 1947-ben már csak 33 főt). A terheltek száma egyébként az
összes letartóztatotthoz képest is óriási volt, 1950. február 1-jén például majd 20
százalékos arányt mutattak (ezt csak a vagyon elleni bűncselekményekkel gyanúsított terheltek 30 százalékos aránya haladta meg).16 Mindezen adatok alapján kijelenthető, hogy a népbírósági eljárások a magyar történelem egyedülálló méretű
politikai indíttatású igazságszolgáltatási eljárássorozatává váltak, nagyságrenddel
nagyobbá, mint bármely másik, jelen dolgozatban tárgyalt folyamat.
E körülmény természetesen azt is eredményezte, hogy ebben a perfolyamban született a legtöbb olyan döntés, mely azok szemében is megkérdőjelezte az
ítéletek igazságosságát, akik egyébként a radbruchi formulát elfogadták és indokolt esetben áthághatónak tartották a nullum crimen elvét. Számos esetben bebizonyosodott, hogy egyes személyeket olyan cselekményekért vontak felelősségre,
melyek még ezen utólag alkotott morális keretrendszerben sem minősülhettek
volna büntetendőnek, így ezekben az esetekben az egykori ítéleteket az 1990. utáni
magyar bíróságok megsemmisítették, az érintetteket rehabilitálták.17 1993-ban például a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottsága által felkért történészi
szakértői bizottság két tagja, négy érintett magas rangú katonai vezető népbírósági
ítéletével kapcsolatos véleményét a következőképpen tárta a nyilvánosság elé:
„A kérdéskörben eszmét cserélt történész szakemberek között a jogi vetületekben a konszenzus azonnal megszületett. A közös vélemény: a négy tábornok ellen 1945 után lefolytatott perek mindegyikében megalapozatlan ítéletet hoztak, a bizonyítás mindhárom szakaszában – nyomozói, ügyészi, bírói

Népbíróság-történeti tanulmányok, Bács–Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 2011. 6–
55.
16
SOÓS MIHÁLY: A háborús és népellenes bűntettek feltárásának forrásai a Történeti Levéltárban, https://web.archive.org/web/20120208121730/http://www.abtl.hu/html/hu/iratok/soos_haborus.html (2017.01.15).
17
A rehabilitáció a legtöbb esetben csupán büntetőjogi értelemben vett „mentességet”, nem
pedig teljes erkölcsi/jogi rehabilitációt jelentett. A mai napig a legtöbb érdeklődésre számot tartó Jány Gusztáv esetében például 1993-ban bűncselekmény hiányában a népbírósági ítéletét hatályon kívül helyezték, ám a főtiszt rendfokozatát azóta sem adták vissza.
Az elhunyt családja részéről nemrégiben újra felmerült igény meglehetős politikai hullámokat vet, lásd pl. PÉCSI TIBOR: Teljes rehabilitációt szeretnének a Don-kanyar magyar
parancsnokának, in Hetek, 2011/1. szám.
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– nemcsak a büntetőeljárásjog garanciális rendszerét sértették, de a felsorakoztatott bizonyítékokkal, ezek értékelésével és így az indoklásokkal a vád
főbb pontjait nem hozták összhangba az ítéletekkel.”18

3. ELJÁRÁSOK JOGFOLYTONOSSÁGI ALAPON: AZ ÚGYNEVEZETT „KOMMUNISTA BŰNPEREK”19
A Tanácsköztársaság bukása után a régi–új elit számára egyértelműnek tűnt a proletárdiktatúra alatti cselekmények miatt indítandó büntetőeljárások szükségessége.
A gondot elsősorban a Csemegi-kódex „gyengesége” jelentette. A Csemegi korában meglehetősen stabil államberendezkedés, társadalmi viszonyok nem utaltak
arra, hogy a politikai jellegű bűncselekmények rendkívül gondos és szigorú szankcionálására belátható időn belül szükség lehet. Ez számos problémát vetett fel.
Természetesen lehetséges lett volna direkt erre az esetkörre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályok megalkotása, ezzel a megoldással azonban a kor döntéshozói nem éltek. Úgy ítélték meg ugyanis, hogy az 1918-ig megalkotott, jogfolytonossági alapon hatályosnak tekintett20 vonatkozó jogszabályok alkalmazásával is megfelelő ítéletek hozhatók.
Az, hogy a felmerült tényállásokat a Csemegi-kódex alapján el tudják-e bírálni, meglehetősen nagy kihívás elé állította a jogalkalmazókat. Sajátos megoldásként tulajdonképpen egy megdönthetetlen vélelem született, miszerint a Tanácsköztársaság nem tekinthető államnak, ezért tisztségviselőit felhatalmazottság
nélküliként kell kezelni, akik így voltaképpen magánszemélyként jártak el. Így ha
valaki például rekvirált, amennyiben e közben erőszakot is alkalmazott, rablásért,
ha fenyegetéssel tette, zsarolásért, ha mindezek hiányoztak, akkor lopásért felelt a
bírósági eljárásban. Ugyanígy, ha a forradalmi törvényszék pénzbírságot szabott
ki, tagjai zsarolásért, ha szabadságvesztést, személyi szabadság megsértéséért, ha
halálbüntetést, szándékosan elkövetett emberölésért feleltek.
Mint minden esetben, amikor egy teljes rendszer legitimitása kérdőjeleződik
meg, és ezáltal tulajdonképpen a személyeken keresztül magáról a rendszerről is
ítéletet mondanak a bírák, nagyon fontos volt az eljárásokban az elkövetői alakzatok kérdése is. A nemzetközi büntetőjogban a kezdetektől kiemelt kérdésként szerepelt a konkrét cselekedetekben bűnös tettesek mögött álló részesek sok esetben
SIPOS PÉTER – VARGYAI GYULA: Jogalkalmazás és alkalmazott történettudomány, Jány
Gusztáv és a világháborús tábornokok perújrafelvételéhez, in História, 1993/15. szám, 7.
19
A Tanácsköztársaság bukása után lefolytatott eljárásokat mind a kortársak, min a második világháború után korszak kutatói így nevezték.
20
Azokat nem is helyezte senki hatályon kívül. Lásd NAGY SZABOLCS: A Csemegi-kódex
hatályosságának kérdései a Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei előtt lefolyt büntetőperekben, 2017. (Kézirat).
18

188

Doktori Műhelytanulmányok 2017

erkölcsi értelemben vett jóval magasabb felelősségi szintje. Illetve ezzel összefüggésben azok a mentő körülmények, mint például a felettes parancsa, kényszer, fenyegetés, melyek figyelembe vehetőek voltak a tettesek cselekedeteinek enyhébb
elbírálása érdekében. Az 1919–20-as „kirakatperek”21 kapcsán gyakorta mintegy
„bizonyítékként” hozzák a kritikusok az eljárások koncepciózus voltára azt a körülményt, hogy a kommün vezetőit szinte kizárólag részesi minőségben találták
bűnösnek a bíróságok. Így az ítéletek pénzhamisítás, gyilkosság, zsarolás, és egyéb
delictumok sok rendbeli felbujtókénti, vagy bűnsegédi bűnrészeskénti elkövetése
miatt kerültek kiszabásra. Bár tény, hogy jóval nehezebb bizonyítani, hogy kinek
miről volt tudomása, mire adott utasítást (szóban), a fenti érvelés ettől még nem
tekinthető helytállónak. A parifikáció elve alapján a részeseknek a tettesekkel azonos elbírálásban kell részesülniük, s az erkölcsi alapvetéseknek is ellentmond,
hogy „csupán a kéz büntetessék a fej helyett”.
Mindezen kérdések rendkívül nehéz helyzet elé állították mind a jogalkotókat, mind a jogalkalmazókat. Mint Auer György írta: „Jogegységi döntésre alkalmas kérdések még nem észlelt bőségben merültek fel a kommunista bűnperekben.”22 Vagy mint Degré Miklós fogalmazott:
„Az 1920. év folyamán a destrukció ama tényezői kerültek bíráik elé, kik a
rabló uralmat megteremtették, vagy támogatták. Ilykép oly kérdések kerültek megoldásra, melyekhez hasonlók a bíróságokat eddig nem foglalkoztatták. A büntetőbíróságok reájuk nézve eddig merőben ismeretlen jogterületre
kerültek. Dönteniük kellett oly kérdésekben, melyek tekintetében sem a Btk.
negyven éves gyakorlati alkalmazása, sem a jogi irodalom támpontot nem
nyújtott.”23

Abban még az őszirózsás forradalom híveinek tekinthető polgári radikálisok, függetlenségi politikusok, gondolkodók jó része is egyetértett, hogy a kommün alatt
elkövetett személy s dolog elleni cselekményeket szankcionálni kell. A Tanácsköztársaságot, illetve az alatta a nevében elkövetett cselekményeket 1919 végére
kevesen tekintették a jog talaján állónak. A vita főleg azügyben folyt, hogy milyen
jogtechnikai eszközzel, mely jogszabályi helyek alapján, s főként mely cselekedeteket, a korabeli tisztségviselői rendszer mely lépcsőjén álló személyeket kell,
vagy lehet büntetni. Utólag elmondható, hogy bár a korabeli döntéshozók a jogfolytonosnak tekintett jogszabályok alapján történt büntetőjogi felelősségre vonást
Ezek közül a legfontosabb az ún. népbiztosok pere volt. Lásd RÉV ERIKA: A népbiztosok
pere, 1969, Budapest.
22
AUER GYÖRGY: Közhivatalnoki minőség és általános terror a kommün alatt, in Jogállam: jog- és államtudományi szemle, 1921/5. szám, 161-171.
23
DEGRÉ MIKLÓS: Büntető jogszolgáltatásunk az 1920. évben, in Jogállam: jog- és államtudományi szemle, 1921/3. szám, 81–101., 1921/4. szám, 146–149. 1921/5. szám, 171–
180.
21
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abszolút alkotmányosnak tekintették, az utókor ezeket a pereket legalább annyi
kritikával illette, mint a már tárgyalt, visszamenőleges jogalkotás segítségével lefolytatottakat.24

4. A NAGY VITA: A ’89 UTÁNI FELELŐSSÉGRE VONÁS KÉRDÉSE
Sajátos körülmény, hogy az egész téma legalapvetőbb vitája, illetve a büntetőjogi
felelősségre vonás jogelméleti, alkotmányjogi szempontból történő elemzése csupán a kérdés legutolsó felmerülésekor, az 1989–1990. évi rendszerváltozás kapcsán zajlott le. Persze ez nem jelenti azt, hogy közmegelégedést hozó konszenzus
született. Az kijelenthető, hogy 1989 után közmegegyezés volt abban, hogy az
1944 végétől számított korszak igazságtalanságainak a polgárok valamennyi élethelyzetét károsan befolyásoló eredményeit – valamilyen módon és szinten – orvosolni szükséges. Ennek három felmerült formája az anyagi és erkölcsi kárpótlás,
illetve a „károkozók” büntetőeljárás alá vonása volt.25
Bár a tárgyban reprezentatív felmérés nem született, a legtöbb szerző egyetért abban, hogy a társadalom széles rétegeiben nem mutatkozott igény a büntetőjogi felelősségre vonásra.26 A közéletben viszont jelen volt a kérdés, élénk eszmecsere zajlott róla. Az ELTE BTK Társadalomfilozófiai és Etika Tanszéke már 1990
januárjának közepén konferenciát szervezett „Visszamenő igazságszolgáltatás új
rezsimekben” címmel, melyen számos neves filozófus és jogász is előadott.27 Az
ott megfogalmazódott vélemények többsége a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartotta a visszamenőleges jogalkotás által megvalósított büntetőjogi felelősségre vonást.
A témával rokon jelenség a csak népbírósági perekhez mérhető nagyságú ’56-ot követő
perfolyam, mely esetében a forradalom rövid tartama miatt kérdéses a többihez hasonló
rendszerváltozás lezajlása. Lásd pl.:SZAKOLCZAI ATTILA: Az ’56-os politikai perek,
http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::
P2_PAGE_URI:
tanulmanyok/1956/perek,
(2017.01.15). Az elítéltek számát tekintve lásd FÉNYES ELEK [RAINER M. JÁNOS]: Adatok
az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz, http://beszelo.c3.hu/cikkek/adatok-az-1956os-forradalmat-koveto-megtorlashoz, (2017.01.15).
25
Az első kettő tárgyalásától terjedelmi okokból el kell tekintenem. Róluk lásd KAHLER
FRIGYES: Gondolatok az igazságtételről, 2. rész, in Magyar Szemle, Új folyam, 2016/8.
szám, 11-12. Ez a megoldás nyilván nem minden igényt elégített ki.
26
Ennek lehetséges okairól Schlett István például a következőket írta: „[…] a magyar társadalom jelentős része valamiképpen be tudott illeszkedni a Kádár-rendszerbe […]”.
(SCHLETT ISTVÁN: Szakértői vélemények az „igazságtételről”- II. Politikai megfontolások,
in Társadalmi Szemle, 1992/1. szám, 76–79.).
27
http://www.parallelarchive.org/tag/el%25C3%25A9v%25C3%25BCl%25C3%25A9s,
(2017.01.15).
24
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Az előbbiek ellenére tagadhatatlan azonban, hogy voltak a társadalomnak
olyan csoportjai, melyek igényelték a „bűnösök” megbüntetését. S a jobboldal
gyűjtőpártjában, a kormányzó MDF-ben ez az igény meghallgatásra is talált. 1991ben Zétényi Zsolt jogász, MDF-es országgyűlési képviselő törvénytervezetet szerkesztett, melynek benyújtásához társként Takács Péter történészt, frakciótársát
kérte fel. A mindössze egy érdemi szakaszból álló normatervezet érdekes jogtechnikai fogást alkalmazott. Mivel nem akart visszamenő hatályú direkt anyagi jogi
rendelkezést alkotni, így bizonyos bűncselekmények esetében az elévülési időt
1990 május 2-ával „újraindította” volna.28 Ez az elgondolás aztán „kis visszaható
hatályként” híresült el.29
Az országgyűlés a törvénytervezetet 1991 novemberében nagy többséggel
elfogadta, de azt Göncz Árpád köztársasági elnök az aláírás előtt előzetes kontrollra küldte az Alkotmánybírósághoz. Az ügy előadója maga Sólyom László, az
AB elnöke volt. A döntés rendkívül rövid idő, mintegy három hónap alatt megszületett: az AB a normát – különvélemény és párhuzamos indoklás nélkül – alkotmányellenesnek találta. A határozat egyrészt kifogásolta a törvény szövegének bizonytalanságát és határozatlanságát, mivel ezen körülmények sértették a jogbiztonság követelményét.30 De az alkotmánybírák ennél is fontosabbnak tartották,
hogy a jogszabály elévülési szabályok utólagos változtatásával megsértette a nullum crimen elvét. A törvény azon megfogalmazását, miszerint "az állam politikai
okból nem érvényesítette büntető igényét", két szempontból is aggályosnak találták, egyrészt eszerint az elévülés szempontjából nem szabad különböztetni, másrészt véleményük szerint e passzus határozatlansága a jogbiztonsággal is ütközött.
A hazaárulás szempontjából a védett jogi tárgy többszöri változását találták problémásnak, s a kegyelmezési jog korlátozása is alkotmányellenesnek minősült. A
döntés indoklásában megtalálható az első magyar Alkotmánybíróság, s különösképpen annak elnöke, az „aktivista alkotmánybíráskodás”31 szemléletét képviselő
Sólyom László véleményének a rendszerváltás jogelméleti kérdéseiről alkotott
sommája is, mely szerint: „A rendszerváltás a legalitás alapján ment végbe.”32
Mint az indoklás a továbbiakban kifejtette, a jogállam alapvető eleme a jogbiztonság, mely magában foglalja a teljesedésbe ment, vagy egyéb tartós jogviszonyok érintetlenül hagyásának követelményét is, mely szabály ellen önmagában
11/1992. (III. 5.) AB határozat.
BÁRD KÁROLY: Visszamenő igazságszolgáltatás, alkotmányosság, emberi jogok, in Társadalmi szemle, 47/3. szám, 29–38. 32.
30
11/1992. (III. 5.) AB határozat.
31
Lásd pl. SZMODIS JENŐ: Az Alkotmánybíróság és a politikum néhány kérdéséről – Az
Antall–SZDSZ „paktum” alkotmányjogi előzményei, in Magyar Szemle, Új folyam,
2016/3–4. szám.
32
11/1992. (III. 5.) AB határozat.
28
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nem érv a jogviszonyok igazságtalan eredménye.33 Ezután az indoklás gyakorlatilag megismételte, részletezte egy korábbi AB döntésben kifejtett tézisét, miszerint
az anyagi igazságosság nem alanyi jog.34 Ezen kívül azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a törvény az AB álláspontja szerint ellenkezi a büntetőjogi beavatkozás elkerülhetetlenségével kapcsolatos alkotmányjogi előírásokkal is.35
A törvény alkotmányellenesnek nyilvánítása után az Országgyűlés új megoldáshoz folyamodott, „kiskapuként” nem törvényt alkotott, hanem elvi állásfoglalást adott ki,36 melyben úgy nyilatkozott, hogy a törvényi elévülés nem egyenlő
a szimpla naturális időmúlással. Így a Zétényi–Takács-féle törvényjavaslatban említett elévülés – mivel a rendszerváltás előtti állam jogszerűtlenül működött – voltaképpen be sem következett. Az Alkotmánybíróságnak legelőször arról kellett
döntenie, hogy egyáltalán van-e hatásköre egy elvi állásfoglalással kapcsolatban
eljárni. Azt állapították meg, hogy az Országgyűlés gyakorlatilag egy „bújtatott
törvényt” kívánt alkotni, ezért ekként is bírálták el a szöveget, s ugyanazon érvek
mentén nyilvánították alkotmányellenesnek, mint a korábbi törvénytervezetet. A
különbség az volt, hogy ehhez a határozathoz Zlinszky János alkotmánybíró különvéleményt is csatolt. Ebben vitatta azt a többségi véleményt, hogy az elvi állásfoglalás alkalmas lenne a bíróságok közvetlen befolyásolására, mivel az Alkotmány kimondta, hogy azok csak a jogszabályoknak vannak alávetve. Így véleménye szerint az Országgyűlésnek joga volt kiadni elvi állásfoglalását. Ezen felül vitatta a szöveg tartalmi alkotmányellenességét is, az elvi állásfoglalás visszamenőleges hatályát, mivel a korban hatályos 1945. évi VII., a népbíráskodás tárgyában
kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló törvénycikk37 több
helyütt is kimondta az elévülés nyugvását azon esetekben, melyekben az államhatalom nem engedte üldözni a bűncselekményeket.38
Ezután az Országgyűlés megoldási változatként visszatért a törvényalkotáshoz, és 1993. február 16-i ülésén „Az egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről" címmel ismét elfogadott egy normatervezetet. Ezt a köztársasági elnök az
ugyanezen a napon megszavazott „Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról” szóló törvénnyel együtt normakontrollra küldte.39 A törvény a Be.-t változtatta volna meg
11/1992. (III. 5.) AB határozat.
9/1992. (I. 30.) AB határozat.
35
11/1992. (III. 5.) AB határozat.
36
1/1993. (II. 27.) OGY elvi állásfoglalás.
37
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214, (2017.01.15).
38
41/1993. (VI. 30.) AB határozat.
39
Ez utóbbiról az 53/1993. (X. 13.) AB határozatban döntött az Alkotmánybíróság. A törvény tulajdonképpen az ’56-os megtorlások eseményeit a háborús bűnök közé sorolta s
ezáltal elévülhetetlenné tette őket. Az AB – egyedüliként a vonatkozó jogszabályok közül,
33
34
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úgy, hogy a minimum öt év szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények esetében elévülésre hivatkozva sem a nyomozást, sem a vádemelést, sem a bírósági
tárgyalást nem lehetett volna elutasítani, s ha az elévülést a tárgyaláson állapította
volna meg a bíróság, a bűncselekmény elkövetését – az elévülés miatti felmentés
mellett – akkor is ki kellett volna mondania.
Ezt az Alkotmánybíróság ugyancsak alkotmányellenesnek nyilvánította,
mivel álláspontja szerint egyrészt egészében elődeihez hasonlóan ellenkezett a jogállamisággal. Másrészt véleménye szerint az elévülés hatósági intézkedés nélkül
is bekövetkezik, így bár a ne bis in idem elvével nyilvánvalóan csak a kétszeres
bírósági eljárás ellenkezik, de ezzel nem ellentétes az a tény, hogy a büntetőeljárásban résztvevő más szervek is észlelhetik az elévülést. Ezenfelül azt is kimondta
az AB, hogy ellentétes lenne a büntetőhatalommal történő visszaélés tilalmával az,
ha a büntetőeljárásokat büntetéskiszabási cél hiányában indítanák (csupán annak
megállapítása lenne az eljárás célja, hogy elkövetett egy elévült bűncselekményt a
terhelt). Mindemellett a megindított büntetőeljárások korlátoznák a terheltek személyes szabadsághoz fűződő jogait is. Mindezen felül pedig a törvény azon rendelkezése, miszerint perújítás keretében az ügyésznek vádat kellett volna indítania,
a bíróságnak pedig el is kellett volna bírálnia bíróság előtt már elbírált ügyeket,
valóban ellenkezett a ne bis in idem elvével.40
Zlinszky János a határozathoz ismét különvéleményt csatolt. Ebben leszögezte, ahogy nyilvánvalóan elkövetett bűncselekmény nincs, úgy nyilvánvalóan
elévült sem, így az elévülés tényét az arra egyedül hivatott igazságszolgáltatási
szervnek, a bíróságnak, igenis meg kell állapítania. Emellett véleménye szerint az
elévülés csak – mind a terheltet, mind a cselekményt tekintve –pontosan meghatározott esetekben szünteti meg a büntethetőséget – ezek hiányában tehát nem állhat
be. Jelezte továbbá, hogy nincs olyan alapvető jog, mely mentesítene a büntetőeljárásban terheltként történő részvételtől. Ezért bár a törvényt több ponton kimunkálatlannak tartotta, alapvetően nem értett egyet az alkotmányellenessé nyilvánításával.41
Ezzel a kérdés tárgyalásának 2010 előtti szakasza lényegében lezárult. Eldőlt, hogy a Rákosi- és Kádár-rendszer alatt elkövetett bűnök elbírálásának nem
teremtetik külön jogszabályi kerete. A téma azonban egyáltalán nem avult el, csupán nem a felszínen, hanem azalatt bugyogott tovább. Abban mindkét oldal képviselői egyetértettek, hogy az Alkotmánybíróság döntései – ellentétben a testület
képviselte állásponttal – nemcsupán száraz jogi, hanem igenis, legalább részben
kis változtatások előírása mellett – nem semmisítette meg azt. A Legfelsőbb Bíróság elnöke, illetve a legfőbb ügyész közös beadványa alapján azonban később 36/1996. (IX. 4.)
AB határozatában mégis alkotmányellenesnek nyilvánította.
40
42/1993. (VI. 30.) AB határozat.
41
42/1993. (VI. 30.) AB határozat.
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politikai állásfoglalások voltak.42 Ezzel együtt sokan helyeselték a döntéseket. Bihari Mihály szerint például a jogbiztonság követelménye nem tűri a rendkívüli jogalkalmazói megoldásokat.43 Hasonlóképpen vélekedett a Szigeti Péter–Takács
szerzőpáros is. Ők a Jogállamiság jogelmélete című művükben úgy vélekedtek,
hogy az olyan békés rendszerváltozásokban, mint az 1989. évi magyarországi volt,
a legalitás folytonossága miatt nem lehetséges az előző jogrenddel való éles szakítás. (Egyébként a hatalomváltás szerintük is szükségszerűen zajlott le ily módon,
mivel ez tükrözte a többség akaratát.) Mint Moór Gyula szavait idézték:
„Ahol a tételes jog tartalmában a jog megváltoztatásának módjára vonatkozó
előírások találhatóak, ott az új írott jog keletkezése kétféleképpen mehet
végbe: vagy a jog által előírt módon, vagy az új jog keletkezésére vonatkozó
tételes jogi előírások ellenére. Az előbbi esetben legitim, az utóbbi esetben
illegitim, forradalmi jogkeletkezésről beszélünk.”44

Erre a megállapításra rímel Antall József miniszterelnök szállóigévé vált mondata
is: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
Bárd Károly (még az AB eljárásainak időtartama alatt) némileg eltérő véleményt fogalmazott meg. Munkájában feltette a kérdést: „Alkalmas-e a büntetőjog
a visszamenőleges igazságtevésre?” Válasza szerint az ugyan nem, viszont direkt
erre a célra létrehozott új szervezetek azok lehetnek. Rámutatott arra is, hogy mivel
az állam felvállalta a múlt rendszer kárvallottjainak kártalanítását, óhatatlanul felmerül a károkozók felelősségének kérdése is, ennek rendezésének elmaradása tehát egészségtelenül nyitva maradt kérdéseket hagy maga után.45
Új fejezetet az ügyben a 2010-es kormányváltás nyitott. Ezt már az Alkotmányt felváltó új Alaptörvény preambuluma is sejtette, mely az ország önállóságának elvesztését nem a Rákosi-korszak kezdetétől, hanem a ’44-es német megszállástól számította. Röviddel az Alaptörvény elfogadását követően, 2011 végén
egy Gellért Ádám nemzetközi jogász által kidolgozott törvényjavaslatot Gulyás
Gergely kormánypárti képviselő az országgyűlés elé terjesztett. Ez volt a nevezetes

Lásd pl KENDE PÉTER: Igazságtétel, in Beszélő, 1992.03.13., illetve KAHLER FRIGYES:
Az 1956-os kommunista terror és a jogállam, in Magyar Szemle, Új folyam. 2013/1–2.
szám.
43
BIHARI MIHÁLY: Szakértői vélemények az „igazságtételről” - III. Rendszerváltás, felelősség és igazságosság, in Társadalmi Szemle 1992/1. szám, 79–84. 84.
44
SZIGETI PÉTER–TAKÁCS PÉTER: A jogállamiság jogelmélete, 2004, Napvilág, Budapest,
255–257.
45
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„lex Biszku”.46 Ez eredetileg csupán az addig is érvényes, de a gyakorlatban nehézkesen alkalmazott nemzetközi jogi előírásokat emelte volna be a belső jogba.
Mint Varga Réka rámutatott, ezek a Magyarország által is aláírt nemzetközi egyezmények miatt már évtizedek óta érvényesek voltak jogunkban, mivel azonban a
szűkebb vonatkozó joganyagban nem nevesítették őket, így nem voltak a bíróságok látóterében, ezért alkalmazásuk általában el is maradt.47 Persze nem minden
esetben, hiszen például az 1993. évi XC. törvény 1996-os alkotmányellenessé nyilvánítása után ezen előírások alapján tudtak az úgynevezett „sortűz perekben” eljárni.48 A törvényjavaslat eredeti formájának elfogadását illetően konszenzus mutatkozott a parlamenti pártok között, ám az Országgyűlés emberi jogi bizottsága
azt kiegészítette egy új fejezettel, mely „A kommunista diktatúrában elkövetett
egyes bűncselekmények üldözése” címet viselte. A törvényt ebben a formájában az
Országgyűlés már csak az ellenzéki képviselők tüntető távollétében szavazta
meg.49 A jogszabályt kritikusai elsősorban ezen passzusai alapján támadják. Sajátos körülmény, hogy Biszkut végül szintén ezek alapján fogták perbe.

5. ÖSSZEGZÉS
Mint láthattuk, a 20. századi magyar történelem bővelkedett olyan helyzetekben,
melyekben felmerült a politikai jellegű cselekmények utólagos büntetőeljárásokban történő megítélése. A magyar jog e kérdésben párhuzamosan változott a nemzetközi joggal, sokszor meg is előzte azt. A nemzetközi jogban első ízben az első
világháború után merült fel a „bűnösök” felelősségre vonása, végül az egyik legfőbb felelősnek tekintett II. Vilmos német császár (mivel Hollandia nem adta ki)
elkerülte azt. 1921-ben, az úgynevezett lipcsei perek során (belső eljárásban) csak
egyes tisztek ellen folytattak le eljárásokat. Eközben nálunk 1919-ben csupán a
Tanácsköztársaság kikiáltása, illetve a lehetséges terheltek távolléte miatt maradtak el az eljárások. A kommün bukása után az ellenforradalmi rendszer viszont
már perbe is fogta a proletárdiktatúra képviselőit. 1945-től a népbírósági perek egy
időben zajlottak a Nürnbergi és Tokiói perrel, bár az eljárásokban elbírált cselekmények nem mindenben egyeztek. Elmondható, hogy ezen rendszerváltások
GELLÉRT ÁDÁM: Kiegészítés, in Élet és Irodalom, 2013/3. szám. A javaslatot végül
2011. évi CCX. törvény az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről címmel fogadták el.
47
VARGA RÉKA: A nemzetközi jog által büntetni rendelt cselekmények magyarországi alkalmazása (a Biszku-ügy margójára), in Iustum Aequum Salutare, 2011/4. szám 19–24. 20.
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„vesztesei”, illetve mindazok, akik a hatalomra került oldaltól függetlenek voltak,
gyakran kritikával illették e folyamatokat. A pereket koncepciósnak állították be,
boszorkányüldözésnek nevezték. A kritikák visszatérő eleme, hogy: „valójában a
rendszert kell vád alá helyezni, a komplex szociális történés személyesítése, egyéni
szintre utalása nem más, mint bűnbakképzés.”50 Tény, hogy minden ilyen eljárássorozatban megestek túlkapások. A népbírósági pereket némelyek egyenesen a későbbi koncepciós perek előzményeinek tartják, nem véletlenül ragadt a halálos ítéleteket aláíró, református lelkész létére kegyelmi jogával egy esetben sem élő Tildy
Zoltán köztársasági elnökön a „palástos hóhér” jelző.51
Ezzel szemben úgy tűnik, a kérdés negligálása sem hozta el a megnyugvást.
Bár Sólyom László az Alkotmánybíróságot, mint a láthatatlan alkotmány megalkotóját egyfajta, minden egyéb demokratikus hatalmi intézmény felett álló küldetéses szervként képzelte el,52 nyilvánvaló, hogy a múlt rendszer bűneinek büntetőeljárásokban történő elbírálására irányuló törekvések elvetését illetően a vele vitatkozó feleket nem sikerült meggyőznie. Varga Csaba például a következőképpen
fogalmazott:
„A német és a cseh megoldás meghazudtolásával nálunk alkotmányellenesként visszautasították, hogy ne egy bűnöző állam évültethesse el az általa
elkövettetett bűncselekményeket (amelyek ugyanezen állam erőszakos jogtiprásának köszönhetően maradtak üldözetlenek), hanem a jogállami újraépülés nyugvást állapíthasson meg az elévülésben ezen időre.”53

A jogbiztonság és az igazságosság értékkonfliktusának54 valószínűleg nem az a
feloldása, hogy az egyiket teljesen a másik alá rendeljük. Nyilvánvaló annak a veszélye, hogy a politikai jellegű büntetőperekben túl nagy szerepet kapnak a szubjektív elemek, s ezáltal jogszerűtlen eredmények születhetnek, túlkapások eshet-

50

BÁRD: i. m. 29.
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1961_augusztus_4_tildy_zoltan_halala/,
(2017.01.15).
52
„Az Alkotmánybíróságnak folytatnia kell azt a munkáját, hogy értelmezéseiben megfogalmazza az Alkotmány és a benne foglalt jogok elvi alapjait, és ítéleteivel koherens rendszert alkot, amely a ma még gyakran napi politikai érdekből módosított Alkotmány fölött,
mint láthatatlan alkotmány, az alkotmányosság biztos mércéjéül szolgál; és ezért várhatóan a meghozandó új alkotmánnyal, vagy jövőbeli alkotmányokkal sem kerül ellentétbe.
Az Alkotmánybíróság ebben az eljárásában szabadságot élvez, amíg az alkotmányosság
fogalmának keretén belül marad.” In 23/1990. (X. 31.) AB határozat, Sólyom László párhuzamos indoklása.
53
VARGA CSABA: Nehézségek az alkotmányos átmenetben, Belső ellentmondások az elévületlenség és elévülhetetlenség törvényi megerősítésében, in Iustum Aequum Salutare,
2011/4. szám, 9–18.
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nek meg. Álláspontom szerint azonban egy stabil, demokratikus jogállamnak képesnek kell lennie arra, hogy ezeket minimális, a köztörvényes ügyek elbírálása
során elfogadott szintre szorítsa és a múlt bűneit valamilyen formában – akár nem
büntetőeljárás keretei között – megítélje. Mint a bevezetőben említett volt ÁVH
tiszt példája is mutatja, ezen tisztulási folyamat teljes elmaradása, (lásd az „elmaradt rendszerváltás” szlogenje) súlyos belső és külső konfliktusokat okoz mindenki
számára, melyek félő, hogy végső soron a társadalmi kohézió ellehetetlenítőivé
válnak.
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Absztrakt
2014. március 15-én az új Ptk. hatálybalépésével bevezetésre került Magyarországon a
bizalmi vagyonkezelés, amely számos más angolszász és kontinentális jogrendszerű országban, valamint az iszlám jogban is létezett már. Bár nóvum a hazai szabályozásban
(hozzáteszem hazánkban is voltak előzményei!), mégis több évszázados múltra tekint viszsza.
A tanulmányom célja ezen jogintézmény jogtörténeti előzményeinek, azok céljainak feltárása, valamint ezen célok összehasonlítása. Terjedelmi okok miatt elsősorban az angolszász use-t, trustot, valamint a magyar szabályozás egyes előzményeit mutatom be. A célok
mellett a jogintézmény visszaélésekre való alkalmasságát is vizsgálom. A hatályos magyar
szabályozást is érintem, de a tanulmány célja nem a jelenlegi magyar szabályozás ismertetése.
Előadásomban a leíró módszer dominál, de ezek mellett alkalmazom a jogtörténeti összehasonlító, valamint a kritikai elemző módszert is.
Kulcsszavak: bizalmi vagyonkezelés, jogtörténeti összehasonlítás, visszaélés

1. AZ ANGOL TRUST ELŐDJE: A USE
Tanulmányomban a use-zal foglalkozok először, mert bár egyre több magyar
nyelvű szakirodalom jelenik meg a bizalmi vagyonkezeléssel és a trusttal kapcsolatosan, a use-zal kevesen foglalkoznak. Sándor István művéből indultam ki, számos angol nyelvű forrást is felhasználtam.
A use eredete vitatott, ötféle teória is létezik: római eredet, germán eredet,
római-germán eredet, angol eredet, iszlám eredet. Az első szerint, a use elődje a
római jogi fideicommissum. Ezt a papság hozta be angol területekre, azért, hogy
kijátsszák a mortmainnel kapcsolatos statútumokat, sokan kánonjogászoknak tulajdonítják ezt az ötletet. Azonban amíg a fideicommissum csak végrendelkezés
útján történő vagyonátháramlásról szólt, addig az angol use esetén csak ritkán volt
szó végrendelkezésről. Kétségtelen, hogy eleinte mindkettő a bizalmon alapult. A
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germán teória szerint (fő képviselője: Mr. Justice Holmes) a Salman vagy a Treuhand tekinthető az előzményének. A Lex Salicában ugyanis megtalálható a Salmannus, aki tulajdonátruházások véghezvitelét segítette elő, különösen örökös kinevezése, adoptálása esetén. E szerint a teória szerint a normann hódításig, Hódító
Vilmosig, 1066-ig vezethető vissza a use. A Száli törvényből sok mindent átvettek
Hódító Vilmos ideje alatt, mindezidáig nem létezett a Salman jogintézménye az
angolszász jogban. A római-germán teória (Maitland) szerint a use a latin ad opus
(valakinek a javára) szóból származik. A 9. században jelent meg Angliában, a
longobárdoknál, frankoknál is megjelent, és innen jön a koncepció, hogy germán
forrásokból származik. Ames professzor szerint pedig angol eredetű, nincs neki
kontinentális jogi előzménye, a use keletkezése akkorra tehető, amikor a legelső
döntést meghozták a use kikényszerítéséről, tehát a 15. század elején született meg.
Létezik egy ötödik elmélet is, amely szerint a use az iszlám waqfra vezethető viszsza, a Közel-Keletről hazatérő keresztes lovagok vezették be az angol jogrendszerbe a use-t és a trustot.1 Waqfot már Mohamed próféta is hozott létre, azonban
meg kell említeni, hogy a Korán nem ad parancsot waqfok létrehozására. A waqf
jogintézményével mecseteket, árvaházakat, egyházi iskolákat tartanak fenn, jótékonysági, egyházi célokat szolgál, a vagyon érintetlen marad, csak a vagyon hasznait fordítják ezen célokra.2 Érdekesség, hogy speciális esetekben waqf esetén
nincs vagyonkezelő, így a kedvezményezettek maguk működtetik az alapítványt,
mivel az iszlám jog virtuális tulajdonosként tekint rájuk. A waqfnak a modern közoktatásban rendkívül jelentős szerepe van.3 A waqf álláspontom szerint az angol
charitable trustra hasonlít leginkább.
A use fogalma: a hűbériséggel összefüggő földhasználattal kapcsolatos, nem
az ingóságokkal. Ezen jogügylet által a földeket átruházzák a vazallusra/ kezelőre
(feoffee to use), azzal a kikötéssel, hogy azt egy kedvezményezett javára használja.
A föld használatának élvezése elválik a vagyonkezelő legal title-étől, utóbbinak
gyakran csak passzív szerepe van, gyakran csak annyi a kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a kedvezményezett számára, hogy előnyökre tegyen szert a földből. Ez
a passzív use. Aktív use esetén „aktív” kötelezettségei vannak a vagyonkezelőnek,
például, hogy újra átruházza valakire a földet. A use fejlődésében a passzív use-ok
nagyobb szerepet játszottak.4
1

SMITH, DAVID T.: The Statute of Uses: A Look at Its Historical Evolution and Demise,
in 18 Cas. W. Res. L. Rev. 40, 1966, http://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4446&context=caselrev, (2016.12.13, 41-43.
2
FALUS ORSOLYA: Az iszlám alapítvány – a ”waqf”, in Jogtörténeti Szemle, 2014/3. szám,
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekiKiadvanyok/doc/JSZ201403.pdf,
(2017.01.26), 1-2.
3
Uo. 5.
4
https://www.oxbridgenotes.co.uk/revision_notes/law-history-of-english-law/samples/history-of-uses-and-trusts, (2016.12.13), 1.
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A use a feudális földbirtokrendszernek és az angol bírósági szervezet kettéosztottságának köszönheti létrejöttét, tehát létjogosultsága a jogtörténetbe nyúlik
vissza.5 Eleinte csak a vagyonkezelő lelkiismeretén múlt a use teljesedésbe menése, mivel nem volt olyan writ, amivel a common law bíróságok előtt érvényesíteni lehetett volna. A 14. század vége felé az equity bíróságok kezdtek el kibocsátani olyan döntéseket, amelyek alapján érvényesíteni lehetett a use-t.6
A use-t rendkívül sokféle esetben használták, ezek közül csak az általam
legérdekesebbnek tartott eseteket sorolom fel.
A use használata a ferences rendi szerzetesekkel is összefüggésbe hozható.
Maitland professzor bizonyítékot talált arra, hogy templomokat és kolostorokat
már a 9. században püspökök use általi használatára bízták, a 13. században pedig
magánszemélyek (családon belül) is igénybe vették ezt a jogintézményt, elterjedtté
azonban csak a ferences rendi szerzetesek megjelenésével vált 1224 után. A szerzetesrend szabályai tiltották, hogy tulajdonnal rendelkezzenek, azonban a betegeket, időseket, szegényeket el kellett valahogyan látniuk. Erre szolgált a use intézménye esetükben, így a kórházak, szegényházak nem az ő tulajdonukban álltak,
hanem más szervezetekében, azonban a szerzetesek használták őket a use szabályai szerint. Más vallásos szervezetek az 1279-es Statute of Mortmain után kezdték
el elsajátítani a use-t.7
„Az 1279-ben elfogadott Statute of Mortmain megtiltotta az egyház számára
az ingatlanok tulajdonjogának megszerzését, majd néhány hónappal később lehetővé tette azt, azonban csak a Korona engedélyével. Az engedély megszerzése
drága és hosszas, akár 30 évig tartó folyamatot jelentett. A közbenső időszakra
ezért az egyház bizalmi embert kért fel az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.”8
A mortmain szó a földeknek és bérleteknek azt az állapotát jelenti, hogy
azokat egyházi vagy más szervezet elidegeníthetetlenül birtokolja. A mortmain
(amely angolul „dead hand”), megfosztotta a hűbérurakat számos feudális bevételtől, ezért a 13. és 16. század között számos olyan törvényt fogadtak el, amelyek
kimondták, hogy mortmaint csak a korona engedélyével lehetett alapítani, ezen
szabály megszegése esetén a korona elkobozta azt.9
CSIZMAZIA NORBERT – SÁNDOR ISTVÁN: A bizalmi (fiduciárius) vagyonkezelés modelljei
és a Ptk. reformja, in Polgári Jogi Kodifikáció, IV. évfolyam 4. szám,
http://ptk2012.hu/wp-content/uploads/2012/11/2002-4kodi.pdf, 2017. január 17. 13.
6
https://www.britannica.com/topic/use, 2016. december 13.
7
F. FRATCHER, WILLIAM: Uses of Uses, in Vol. 34 Mo. L. Rev. (Missouri Law Review)
1969, 39-40.
8
SÁNDOR ISTVÁN: A bizalmi vagyonkezelés és a trust, 2014, HVG-ORAC Lap- és könyvkiadó Kft., Budapest 54.
9
https://www.britannica.com/topic/mortmain, (2017.01.16).
5
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Az első mortmainnel kapcsolatos törvény (1279) kimondja, hogy bár már
korábban is megállapításra került, hogy egyházi emberek és mások a hűbérúr engedélye és akarata nélkül ne léphessenek hűbérbirtokba, mégis számos módon hűbérbirtokhoz jutottak (ajándékozás, adásvétel útján), túl sok földet vontak így el a
hűbéruraktól, így a hűbérurak elveszítették jogukat még a birtok háramlás útján
történő megszerzéséhez is. A királyság érdekében ezt a helyzetet orvosolni kell,
tehát egyházi emberek és mások földeket, bérleteket vásárolnak vagy adnak el,
vagy ajándékozás vagy bérlet útján jutnak hozzá, vagy bármilyen jogcímen kapják
azokat mástól, vagy fortély/megtévesztés útján szerzik meg, ezen földek és bérletek kapcsán érvényesül a mortmain elkobzás terhe mellett. Ha azonban ezen törvény megsértése bekövetkezik akár csalás/fondorlat által, jogosnak ismerjük el, ha
a legközelebbi hűbérúr 1 éven belül visszaszerzi és a hűbérbirtokot, mint örökséget
birtokolja.10
„A Rózsák Háborúja idején, amikor az angol arisztokrácia tekintélyes része
hadban állt a York- vagy a Lancaster-ház oldalán, a földbirtokosok szívesen
bízták birtokukat egy semleges, háborúban részt nem vevő barátjukra, bizalmasukra use formájában családtagjaik vagy saját maguk javára, hogy ezáltal
elkerüljék birtokuk elkobzását abban az esetben, ha a háborúban a másik oldal kerekedne felül, s ők a vesztesek oldalán állnának.”11

A use hasonlított célját tekintve a római jogban ismert fiducia cum amico contractára.
A fiducia már a primitív forgalmi viszonyok között is megjelent, amikor a
pénzforgalom kicsi volt, a kölcsön fejében nem pénzt, hanem valamilyen tárgyat
adtak át.12
Kialakulási ideje bizonytalan, Noordraven elmélete szerint egyik fajtáját, a
fiducia cum amico contractát már a XII táblás törvények idején is alkalmazták.
Célja elsősorban az volt, hogy a pater familias megóvja a vagyonát addig, amíg
háborúba kell állnia, azáltal, hogy a vagyonát átruházza egyik barátjára, aki később
majd visszaszármaztatja azt rá.13 Tehát a vagyon védelmét szolgálta háború idején,
az angol use-nál is ezt a szerepet töltötte be.

10

Statutes of Mortmain, 1279, http://www.liquisearch.com/statutes_of_mortmain/text_of_the_first_statute_1279, (2016.12.13).
11
CSIZMAZIA–SÁNDOR: i. m. 13.
12
MOLNÁR IMRE – JAKAB ÉVA: Római jog, 2008, Generál Nyomda Kft., Ötödik, átdolgozott kiadás, Szeged, 221.
13
POZSONYI NORBERT: Zálogpraxis az ókori Rómában (PhD értekezés), 2012,
http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=15648, (2017.01.11), 107-108.
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(A fiducia másik fajtája a fiducia cum creditore contracta, amely során az
adós átruházza a dolog tulajdonjogát a hitelezőre, majd miután teljesített az adós,
a hitelező az adósra visszaruházza.14
A fiducia esetében a visszaszármaztatás joga kezdetben csak a bizalmon alapult, később a praetor keresetet adott annak érvényesíthetőségéhez.15)
A 15. században a legtöbb use-t a következő négy okból alapították: 1) csalásban való részvétel 2) feudális kötelezettségek elkerülése 3) föld felett tudjanak
végrendelkezni a use segítségével 4) földről szóló megegyezések kialakítását
könnyítette meg.16
Tehát a use alapvetően a háborúk idején védte a hadba vonulók vagyonát,
illetve a szerzetesrendek szegénységi fogadalma ellenére biztosította, védte a vagyont. Azonban már itt is megjelent a visszaélési célzat, amikor a feudális terheket
játszották ki a use segítségével. Tehát a trust (ill. use) már a létrejöttétől fogva
kétarcú jogintézmény: védte a vagyont, ugyanakkor különböző adókat is ki lehetett
kerülni vele.
Nem véletlen, hogy megszületett a Statute of Uses. VIII. Henrik azért bocsátotta ki ezt a statútumot, mert szüksége volt bevételi forrásra. Kölcsön nem kérhetett, mivel az tovább rontotta volna a népszerűségét, amely így is megfakult a
házassági ügyei, valamint az egyházzal kapcsolatos rendelkezései miatt. Felülvizsgálta tehát a feudális jövedelmeket és rájött, hogy azok jelentősen megcsappantak,
azokat kellett valahogyan pótolnia. 1529-ben meg is tette az első intézkedéseket.
1529-ben és 1532-ben is elbukott, de nem adta fel. A nemesekkel, földtulajdonosokkal, a House of Commons tagjaival, a jogászokkal is kompromisszumot kellett
kötnie. A jogászok igazságérzete mellett (hogy a use-okat csalás céljából is felhasználják) az is hatott rájuk, hogy féltékenyek voltak a kancelláriára, mivel a useokat equity bíróságok előtt bírálták el, és így a jogászok fontos bevételektől estek
el. A jogászoknak tehát érdekében állt, hogy a use-okat a common law bíróságok
bírálják el.17 A Statute of Use-nak négy fő célja volt: 1) a király jövedelmének
helyreállítása 2) végrendelkezéshez (ingatlanról) való jog eltörlése 3) az átruházás
nyilvánosságának biztosítása 4) a legal és equitable tulajdon elválasztása.18 A Statute of Uses azonban népszerűtlen volt. Az a cél, hogy a király feudális bevételeit
visszaállítsák többé kevésbé rejtve maradt (bár emiatt is népszerűtlen volt) A legfőbb baj az volt, hogy a hatalom túl nagy nyomást gyakorolt a use által történő
földről történő végrendelkezés elterjesztéséhez (devise), és ez nem is maradt
14

Uo. 109.
MOLNÁR – JAKAB: i. m. 222.
16
https://www.oxbridgenotes.co.uk/revision_notes/law-history-of-english-law/samples/history-of-uses-and-trusts, (2016.12.13) 1.
17
SMITH: i. m. 47-50.
18
Uo. 53-54.
15
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rejtve. A végrendelkezés jelentőségének ilyen formában történő megerősítését
még VIII. Henrik sem tudta véghezvinni. Nem véletlenül fogadták el később a
Statute of Willst.19
Látnunk kell tehát, hogy a use-t, a római jogi jogintézményeket, a wakfot, a
salmant nem lehet külön-külön, egymástól elkülönülten értelmezni. Célszerű egymáshoz viszonyítva vizsgálni ezen jogintézményeket, ugyanis nem tudhatjuk és
talán sohasem tudjuk meg, hogy melyik milyen hatással volt a másik hasonló funkciót betöltő jogintézményre.

2. AZ

ANGOLSZÁSZ TRUST, AVAGY
GYALA”

„AZ

ANGOLSZÁSZ EMBER ŐRZŐAN-

Nem véletlenül nevezik a trustot az angolszász ember őrzőangyalának: a trust végigkísérte az angolok egész történelmét, mint már láthattuk a jogtörténeti részben
a trust előzménye, a use számos esetben megvédte az angolokat háborúk idején
(Rózsák háborúja, keresztes háborúk). Békeidőben pedig a feudális terhekkel kapcsolatosan is védőhálót nyújtott (persze csak bizonyos mértékben) a földesúrral
szemben. Az egész jogi kultúrájukba beleivódott ez a jogintézmény. A mai napig
jelen van az angol jogrendszerben, annak ellenére, hogy a körülmények megváltoztak. Persze az idők folyamán újabb és újabb fajtái alakultak ki, az alapjai nem
változtak meg.
2.1.A trust fogalmának meg nem határozhatósága
A trust fogalmát nagyon sokan megpróbálták már definiálni, de szinte mindegyik
fogalomból hiányzik valami. Egyes szerzők (pl.: Sándor István) meg sem kísérelnek pontos definíciót adni, csak a jogintézmény körülírására tesznek kísérletet. Sok
forrás áttanulmányozása után a következő mondatokkal tudnám meghatározni a
trustot:
A trust egy kettős tulajdonjogi jogviszony, amelyben a tulajdonjog mind a
vagyonkezelőt (trustee), mind a kedvezményezettet (beneficiary) megilleti. A vagyonrendelő (settlor) a trust deedben (trust instrumentben) pontos utasításokat ad
a vagyonkezelőnek arra, hogy miként kezelje a vagyont a kedvezményezett javára.
A kezelt vagyont a saját vagyonától elkülönítetten kell kezelnie. A trust a bizalmon
alapul.

19

BORDWELL, PERCY: The repeal of the Statute of Uses, in 39 Harv. L. Rev. 466, 19251926, 470.
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2.2.A kettős tulajdonjog kérdése
Az angol trust egyik legjellemzőbb tulajdonsága a kettős tulajdonjog. Ez a következőket jelenti:
Két jogcímet különböztetünk meg: a legal title-t (hivatalos jogcím, ez a vagyonkezelőt (trustee) illeti meg) és az equitable title-t (hasznokhoz való jogot jelenti, ez a
kedvezményezettet (beneficiary) illeti meg). Gyakorlatilag és történelmileg az
equitable title az a jogcím, amelyet az equity bíróság előtt lehetett régen érvényesíteni. A legal title azt jelenti, hogy a vagyonkezelőnek joga van eladni, megterhelni vagy máshogy kezelni a vagyont (property), de nagyon fontos: nem a saját
javára, hanem mások javára.20
2.3. A trust fajtái
A trustokat többféleképpen lehet csoportosítani. A következőekben csak egy-két
csoportosítási szempontot, illetve egy-két fajtáját mutatom be, a teljesség igénye
nélkül.
Vannak végrendeleti (testamentary) trustok (ezt végrendelettel hozzák létre,
halál esetére) és élők között létrejött trustok (inter vivos), amelyeket a vagyonrendelő trust deedbe foglal.21
Különbséget tehetünk az express trust és az implied trust között is. Az express trust akkor keletkezik, amikor a vagyonrendelő kifejezett utasításával hozza
létre a trustot, vagy maga a szándék a kifejezett, amellyel létre akarja hozni a trustot. Az express trustot gyakran végrendeletbe foglalják és a vagyonrendelő halálával lép hatályba.22 Az implied trustot a jog hozza létre, a körülmények alapján vélelmezik a létrejöttét, nem a vagyonrendelő kifejezett szándéka révén jön létre.23
A discretionary trust esetében a vagyonkezelők belátására van bízva, hogy
hogyan használják fel a trust jövedelmét. Arra vonatkozóan is kaphatnak döntési
jogosultságot, hogy hogyan osszák szét a trust tőkéjét. A vagyonkezelők fel is halmozhatják a jövedelmet és hozzáadhatják a tőkéhez (accumulation trust).24

20

REUTLINGER, MARK: Wills, Trusts, and Estates Essential Terms and Concepts, Second
Edition, 1998, AspenLaw&Business, formerly published by Little, Brown and Company, 151.
21
REUTLINGER: i. m. 147.
22
http://www.estatesortrusts.co.uk/differences-between-implied-and-express-trusts.html
(2014.09.10).
23
REUTLINGER: i. m. 159.
24
http://www.hmrc.gov.uk/trusts/types/discretionary-accum.htm (2014.08.10).
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A vulnerable beneficiaries trustot olyan személyek számára hozzák létre,
akik fizikai vagy mentális fogyatékkal rendelkeznek, vagy olyanok számára, akiknek 18 éves koruk előtt meghalt a szülője.25
A charitable trust (jótékonysági trust) célja elsődlegesen az, hogy a köz
hasznát szolgálja vagy a közösség egy szűkebb csoportjának (részének) nyújtson
előnyt (ezt nevezzük charitable/jótékonysági célnak). Public trustnak is szokták
nevezni. A public trust a private trust ellentéte, amelynek az az elsődleges célja,
hogy meghatározott személyeknek nyújtson támogatást.26 A charitable trustnak
nemhogy nem szükséges, hogy meghatározott kedvezményezettjei legyenek, hanem általában nem is lehetnek meghatározott kedvezményezettjei. Ha a trustot egy
meghatározott személy javára vagy egy jól körülhatárolt, korlátozott csoport javára
hozzák létre, a bíróság általában megállapítja, hogy nem charitable trustról van
szó, mivel nem felel meg annak az elengedhetetlen kritériumnak, hogy a köz hasznát (a közjót) szolgálja.27 Jótékonysági célnak számít például a szegények segítése,
vallás vagy oktatás fejlesztése, egészségügy fejlesztése vagy néhány kormányzati
cél is e körbe sorolható.28
Mint láthattuk az angol trust egy teljesen egyedi jogintézmény, az összes
sajátosságát, tulajdonságát szinte képtelenség bemutatni. Bár a magyar bizalmi vagyonkezelésnek nem szokták felsorolni a fajtáit, azonban a magyar bizalmi vagyonkezelés is rendkívül sok célt szolgál, amelyeket a későbbiekben fogok bemutatni.

3. A MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELÉS JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI
3.1. A hitbizomány
A bizalmi vagyonkezelés legrégebbi előzményének a hitbizomány tekinthető Magyarországon.29 A hitbizomány „a nemesi családok vagyonának megőrzését és
egyben tartását volt hivatott biztosítani egészen 1949-ig.”30

25

http://www.inheritancesolutions.co.uk/trusts/what-are-the-different-types-of-trust.html,
2014. augusztus 10.
26
REUTLINGER: i. m. 214.
27
Uo. 215.
28
Uo. 214.
29
ILLÉS ISTVÁN: Mire jó a bizalmi vagyonkezelés?, in Jogtudományi Közlöny, LXVI. évfolyam,
2011.
november,
http://www.retiantallpartners.hu/wp-content/uploads/2013/03/ILI_JT_Kozlony.pdf (2017.01.16), 552.
30
Uo. 552.
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Bár egyes szerzők nem sorolják a hitbizományt a bizalmi vagyonkezelés
előzményei közé (például Sándor István), én megemlítem, egyetértek Illés Istvánnal, mivel ez is ugyanúgy a vagyon védelmét szolgálta, mint a bizalmi vagyonkezelés. Hasonlóan a use-hoz, a hitbizomány is a háborúk alatt alakult ki és elidegenítési tilalom is fennállt mindkettő esetében. Ugyanúgy külföldi minta alapján került be a magyar jogrendszerbe. A legtöbben csak az új Ptk. előtti gyakorlattal,
valamint a hatályba nem lépett Ptk.-val foglalkoznak, így én tanulmányomban erre
helyezem a hangsúlyt.
A hitbizomány Kasztíliában alakult ki, a mórok elleni küzdelem során vezették be, Magyarországon 1687-ben szabályozták először, 1848-ig azonban nem
tudott elterjedni az ősiség miatt. Az ősiségnél és a hitbizománynál is kötött birtokról van szó, a különbség az, hogy az ősiségnél felosztásra kerül a birtok. 1653-ban
Habsburg közvetítéssel jelent meg nálunk a hitbizomány először.31 A hitbizománynak nincsen egységes definíciója, a legfontosabb tartalmi elemek a következőek:
„az alapító által, királyi engedéllyel felruházott, meghatározott, kötött öröklési
rendnek alávetett, eredete szerinti szerzett jószág vagy jószágok összessége,
amelyre nézve elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn.”32
Ezzel szemben a római jogi fideicommissum alakszerűtlenül rendelt hagyomány, amit nem szabad összetéveszteni a magyar jogtörténetben használatos hitbizomány fogalmával.33
„A hitbizomány (fideicommissum) kezdetben az örökhagyó formátlan kérése, amelynek teljesítését a hitbizományos „hűsége, megbízhatósága” (fides) biztosítja. A köztársaság korában még nem volt peresíthető. Csak erkölcsi kötelezettség terhelte azt, akinek az örökhagyó halál esetére szólóan valamit juttatott és azt
megterhelte bizonyos kérés teljesítésével.”34 Augustus korában vált perelhetővé,
kötelmi hatállyal rendelkezett. A hagyomány és a hitbizomány folyamatosan egységesült, a jusztiniánuszi jogban egyenértékűvé váltak és végrendeletbe kellett foglalni. Tulajdoni keresettel akkor lehetett élni, ha a hagyomány megvolt a hagyatékban, egyébként csak kötelmi keresetet lehetett érvényesíteni.35
Mint láthatjuk, teljesen másról van szó, mint a római jogi fideicommissum
esetében, mégis szokták a magyar hitbizományt is fideicommissumnak nevezni.
Mi ennek az oka? Az 1687:9. tc. és az 1723:50 tc is a fideicommissum kifejezést
HOMOKI NAGY MÁRIA: A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig, 2001, JATE
Press, Szeged, 81-82.
32
PERES ZSUZSANNA: A magyar „hitbizományi” jog kezdetei (doktori értekezés),2009,
Pécs, http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/peres-zsuzsanna/peres_zsuzsanna-vedes-ertekezes.pdf (2016.11.02), 26.
33
BRÓSZ RÓBERT – PÓLAY ELEMÉR: Római jog, Második kiadás, 1976, Tankönyvkiadó,
Budapest, 318.
34
MOLNÁR – JAKAB: i. m. 396.
35
BRÓSZ – PÓLAY: i. m. 318-319.
31
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használta (a majorátus mellett), külföldi hatásra, pedig teljesen másról volt szó,
mint a római jogi fideicommissum esetén. Hitbizományt eredetileg csak főnemesek alapíthattak, az 1723-as törvény ezt a jogot a köznemesekre is kiterjesztette. A
magyar hitbizomány esetében a cél a család hírnevének fenntartására irányult,
Frank nemzetségi díszöröklésnek nevezte el.36 A fideicommissum elnevezés használata megfelelő a magyar hitbizomány esetén, számos szakirodalomban így hívják, azonban sajnos néhány esetben félreértésekhez vezethet.
3.2. A 2009. évi CXX. törvény
A hatályba nem lépett Ptk. előtt is létezett vagyonkezelés a gyakorlatban (tulajdonosi konstrukció, képviseleti konstrukció), azonban ezekkel mások is sokat foglalkoztak már, nem részletezem ezen kérdést.37
A 2009. évi CXX. törvény is szabályozta már a bizalmi vagyonkezelési szerződést.38 Nagyon sok különbség van ezen törvény és az új Ptk. szabályozása között. A 2009. évi CXX. törvény nagyban hasonlít a francia Code Civil szabályozására: például külön kiemeli, hogy a vagyonrendelő természetes vagy jogi személy
is lehet,39 illetve meghatározza a vagyonrendelői nyilatkozat kötelező tartalmát.40
Fontosnak tartom megemlíteni a rendszerbeli elhelyezkedését: a hatályba
nem lépett Ptk.-ban nem a megbízási szerződés altípusaként volt szabályozva, hanem az értékpapírok után, egy különálló részben, a felelősségtan előtt.41
Nekem ezen jogintézménnyel kapcsolatban a hatályba nem lépett Ptk. szerkezeti felépítése, a szabályok sorrendje logikusabbnak tűnik, mint ahogyan az új
Ptk.-ban szerepel.

4. A BIZALMI VAGYONKEZELÉS
„Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által
tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (a továbbiakban: kezelt
vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles.”42
36

PERES: i. m. 28-29.
lásd: SÁNDOR: i. m. 379-390.
38
WELLMANN GYÖRGY (szerk.): Ptk. Kommentár. Polgári jog Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész. a bizalmi vagyonkezelést írta: KISS MÁRIA, 2013, HVGOrac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 156.
39
2009. évi CXX. törvény 5:483. § (1) bekezdés.
40
2009. évi CXX. törvény 5:486. §.
41
SÁNDOR: i. m. 393, 2009. évi CXX. törvény.
42
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.), 6:310. § (1) bekezdés.
37
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A fogalomból láthatjuk, hogy a szerződésben résztvevő felek természetes,
illetve jogi személyek is lehetnek.43 Nem érvényesül tehát a francia Code Civilben
lévő szigorú korlátozás a vagyonrendelővel, vagyonkezelővel szemben, amely álláspontom szerint nem baj, ugyanis túlságosan korlátozná ezen jogintézmény kihasználhatóságát.
4.1.Tulajdonjog
A vagyonkezelőt rendelkezési jog illeti meg.44 „A vagyon kezelése magában foglalja a vagyonkezelőre átruházott tulajdonjogból, más jogokból és követelésekből
fakadó jogosultságok gyakorlását és az azokból fakadó kötelezettségek teljesítését.”45 A Ptk. ezen szakaszából tehát nyilvánvaló, hogy a vagyonkezelő a tulajdonos.
4.2. A trust céljai
A trust számos esetben nyújthat megfelelő megoldást. A jog számos területe kapcsolatban áll ezzel a jogintézménnyel, gondoljunk csak az öröklési jogra, a családi
jogra, munkajogra, a pénzügyi jogra, a büntetőjogra. Szinte alig van olyan jogterület, amivel ne érintkezne valamilyen szinten. A trust összes céljának felsorolása
lehetetlen, csak egy-két fontosabb célt fogok bemutatni. A trust kifejezés alatt ebben a fejezetben nemcsak az angolszász trustot, hanem valamennyi fajta trustot
értem (fiducie, trust interno, bizalmi vagyonkezelés, stb.).
Először is felsorolnék néhány olyan élethelyzetet, amikor kifejezetten hasznos lehet a trust.
A bizalmi vagyonkezelés megvédi az egyént attól, hogy a megbízhatatlan
örökösök elherdálják a vagyont.46
Ezen kívül persze más célokra is létrejöhet a trust: jótékonysági célból, befektetések kezelése céljából, nyugdíj, járadék céljából, munkavállalók díjazása érdekében, finanszírozási források egységes kezelése céljából, vagyon védelme érdekében, adótervezés céljából, vagy közös tulajdon kezelése céljából.47
Örökösödésnél is lehet használni, például kiskorú örökös esetén, annak
nagykorúságáig a vagyont a vagyonkezelő kezeli, de a vagyon kedvezményezettje
a kiskorú örökös, a hasznok őt fogják megilletni. A hitelezőktől, valamint más rokonoktól védi ez a konstrukció a vagyont. Ha pedig valaki örököl egy céget és nem
ért annak az irányításához, akkor is célszerű vagyonkezelő segítségét igénybe
43

WELLMANN: i. m. 158.
Ptk. 6:318. § (2) bekezdés.
45
Ptk. 6:318. § (1) bekezdés.
46
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/penz/van-a-vegrdendeletnel-is-biztosabbmegoldas/ (2014.08.15).
47
SÁNDOR: i. m. 21.
44
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venni, a profit attól függetlenül az örököst fogja megilletni, tehát a hozzá nem értéstől is védelmet nyújt a bizalmi vagyonkezelés.48
A bizalmi vagyonkezelés akkor is hasznos lehet, ha valaki hirtelen jut nagyobb összeghez, például nyer a lottón.49
Sajnos azonban hozzá kell tenni, hogy „a bizalmi vagyonkezelés arra is lehetőséget teremt, hogy cégvezetők vagy politikusok elrejtsék vagyonukat.”50
Azt is meg kell említeni, hogy a bizalmi vagyonkezelés alkalmas lehet a
gazdasági tulajdonos személyének jogellenes célok elérése érdekében történő titokban tartására, adóelkerülésre, valamint pénzmosásra. Ezen célok elkerülése végett megfelelő prevenciót és szankciókat szükséges alkalmazni.51
A különböző szakirodalmak tanulmányozása során világossá vált számomra, hogy milyen hasznos lehet ez a jogintézmény egyes élethelyzetekben, nagyon sok problémát ki lehet küszöbölni vele. Viszont úgy gondolom, hogy számos
szabály kijátszására is alkalmas, leginkább a vagyon eltitkolását, illetve az öröklési
jogra gyakorolt hatását tartom veszélyesnek. Az öröklési jognak nagyon szigorú
szabályai vannak, akár a végrendeletre vonatkozó, akár a törvényes öröklésre vonatkozó rendelkezéseket vizsgáljuk meg. A kötelesrész is arra szolgál, hogy ne
lehessen kisemmizni az örökösöket. Azonban a bizalmi vagyonkezeléssel átkerül
a tulajdonjog a vagyonkezelőhöz, ezáltal védett lesz a vagyon a kötelesrésszel
szemben. Bár a bizalmi vagyonkezelés alappillére a bizalom, egy belső jogviszony, két fél megállapodásán alapszik, mégis nagyon szükséges, hogy jól átlátható legyen mások számára is, különben jelentős problémákhoz vezethet.
4.3. Az angol trust és a magyar bizalmi vagyonkezelés összehasonlítása
Az angol trust és a magyar bizalmi vagyonkezelés nagyon sok mindenben hasonlít
egymásra, azonban mégis más a kettő. Mind a kettőben van vagyonrendelő, vagyonkezelő, kedvezményezett, az alapjogviszony tehát nagyon hasonlít egymásra.
Ebben a részben főleg a két jogintézmény közötti legfontosabb különbségeket szeretném bemutatni.
Az angolszász jogban a trust nem sorolható a szerződések közé,52 ezzel
szemben a magyar Ptk. szerződésként szabályozza ezt a jogintézményt.53 Az angolszász jogban érvényesül a kettős tulajdonjogi koncepció (legal title-equitable
48

http://www.sokkaljobb.hu/content/%C3%ADgy-lehet-magyarorsz%C3%A1gb%C3%B3l-ad%C3%B3paradicsom (2014.08.15).
49
http://hvg.hu/enesacegem/20140313_Figyelem_Uj_uzletagakat_teremt_a_Ptk_modo,
(2014.08.22).
50
http://hvg.hu/enesacegem/20140313_Figyelem_Uj_uzletagakat_teremt_a_Ptk_modo,
(2014.08.22).
51
SÁNDOR: i. m. 21.
52
Uo. 125.
53
Ptk. 6:310. § (1) bekezdés.
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title),54 ezzel szemben a magyar jogban a vagyonkezelő a tulajdonos.55 További
fontos különbség, hogy az angol trust csak ingatlan és végrendelet esetében követeli meg az írásba foglalást,56 a magyar jog azonban minden esetben kötelezővé
teszi.57 Az angolszász jogban a trust időtartamát egy speciális szabály a Rule Against Perpetuities szabályozza (ez alól persze van kivétel, nevezetesen a charitable
trust),58 a magyar jogban a Ptk. egyszerűen ötven évben határozza meg a maximális időtartamot.59 Ami a díjazást illeti, az angolszász jog abból indul ki, hogy vagyonkezelő ingyenesen vállalja el vagyonkezelői tisztségét, de lehetőség van arra
is, hogy díjazásban részesüljön,60 a magyar jogban azonban pont a fordítottja érvényesül, a Ptk. a visszterhes szerződésből indul ki, de lehetőség van ingyenes
szerződésre is.61 A magyar jogban nem került bevezetésre a constructive trust és a
charitable trust, de ezeket helyettesíti a jogalap nélküli gazdagodás és az alapítvány, illetve a közérdekű felajánlás intézményei.62
A discretionary trusthoz hasonló rendelkezés létezik a magyar polgári jogban, ugyanis lehetőség van arra, hogy a vagyonkezelő határozza meg a kedvezményezettek körét és azok részesedését.63
A bizalmi vagyonkezelés szabályanyagának kialakítása nem volt egyszerű
feladat, nehéz megtalálni az arany középutat. Ezt Illés István párhuzamával szeretném illusztrálni:
A teknős és a nyúl futóversenyét természetesen mindig a nyúl nyeri meg,
mivel sokkal gyorsabb, mint a teknős. A teknőst viszont védi a páncélja, kevesebb
veszélynek van kitéve, mint a nyúl. A nyúl páncél híján védtelen, őt csak a gyorsasága védi meg. Ezt a példát párhuzamba lehet állítani a joggal: a jogban is minél
több biztosítékkal akarunk körbevenni egy jogintézményt, minél több háttérszabályt teszünk mögé, annál lomhább, rugalmatlanabb lesz, és ez által a teknősre fog
hasonlítani.64
Számomra ez a párhuzam azt jelenti a bizalmi vagyonkezelés tekintetében,
hogy minél jobban próbálják különböző biztosítékokkal körülvenni ezt a jogintézményt, megakadályozni azt, hogy visszaéljenek vele, annál kevésbé fogja tudni
betölteni az eredeti célját, egyre kevésbé lesz vonzó az emberek számára. Éppen
54

REUTLINGER: i. m. 151.
Ptk. 6:318. § (1) bekezdés.
56
SÁNDOR: i. m. 128.
57
Ptk. 6:310. § (2) bekezdés, SÁNDOR: i. m. 408.
58
CSIZMAZIA – SÁNDOR: i. m. 16., SÁNDOR: i. m.408.
59
Ptk. 6:326. § (3) bekezdés, SÁNDOR: i. m. 408.
60
SÁNDOR: i. m. 141-142.
61
Ptk. 6:310. § (1) bekezdés, 6:321. § (2) bekezdés.
62
SÁNDOR: i. m. 408.
63
Ptk. 6:311. § (3) bekezdés.
64
ILLÉS: i. m. 550.
55
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ezért úgy kell kialakítani a szabályanyagát, hogy az elég rugalmas legyen, ugyanakkor körül legyen bástyázva a megfelelő biztosítékokkal.
Az, hogy mennyire fogják visszaélésre használni a bizalmi vagyonkezelést
hazánkban, a joggyakorlatból fog kiderülni, de jelenleg még nem született bírósági
döntés a hazai joggyakorlatban.
Az azonban tény, hogy amióta megjelent a trust, már a kezdetektől fogva
visszaéltek vele, tehát mindvégig megmaradt kétarcú jogintézménynek és nem valószínű, hogy ez a jövőben megváltozna.

5. ÖSSZEGZÉS
A tanulmány célja az volt, hogy bemutassam a trust és bizalmi vagyonkezelés fejlődéstörténetének legfontosabb mérföldköveit. A legjobban a use jogintézményét
részleteztem, a római jogi előzmények feltárása nem volt a célom, csak a use-zal
összefüggésben említettem meg a fideicommissumot és a fiduciát, azonban természetesen más római jogi jogintézmények is hasonlítottak a trustra. A fideicommisumot azért mutattam be részletesebben, mert egyesek szerint a use előzményének tekinthető, másrészt a magyar hitbizománnyal kapcsolatban is fontosnak tartottam megemlíteni.
A bizalmi vagyonkezelés egy kétarcú jogintézmény: számos lehetőséget rejt
magában, de ugyanakkor visszaélésekre is lehetőséget ad. Azonban hozzáteszem,
hogy majdnem minden jogintézménnyel vissza lehet valamilyen formában élni.
Tanulmányomban többször használtam a „csalás” kifejezést, amely első ránézésre
nem tűnik precíz szóhasználatnak (hiszen jogszabály által megengedett cselekményről van szó a use/bizalmi vagyonkezelés esetében, a csalás pedig inkább jogszabállyal ellentétes cselekményekre utal), mégis szükségesnek tartom annak alkalmazását: egyrészt az angolszász terminus technicust pontosan tükrözi, másrészt
magyar szakirodalomban is használják.
Egyesek szerint idegen eredetű jogintézményt nem volt célszerű beépíteni a
magyar Ptk.-ba. Ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy Franciaországban és Olaszországban is nagy sikert aratott, ahol szintén kontinentális jog uralkodik, mint Magyarországon, akkor miért ne működhetne nálunk is? Álláspontom szerint sem feltétlen kellett volna a hatályos Ptk.-ba beépíteni, az olasz megoldást kellett volna
választani, ahol egy nemzetközi egyezmény ratifikálása után hoznak létre trustokat, anélkül, hogy részletesen szabályoznák a Codice Civilében.
Felmerül a kérdés, hogy ha valóban igény volt Magyarországon a bizalmi
vagyonkezelés bevezetésére, akkor hogyan lehetséges, hogy 2016-ban még nincs
jogeset a hazai judikatúrában. Egyesek szerint nem is volt rá valós igény. Álláspontom szerint azonban ez átmeneti állapot, nemsokára ki fogják használni ezen
jogintézmény előnyeit. El fog terjedni és valószínűleg sok jogvitát is fog generálni,

212

Doktori Műhelytanulmányok 2017

és szinte biztos vagyok benne, hogy mint ahogyan azt a kezdetektől láthattuk, a
trustot/bizalmi vagyonkezelést mindig körülvette a jogszabályok kijátszásának,
különböző adók elkerülésének a gondolata és ez alól hazánk sem fog kivételt képezni.
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Egyes kényszerintézkedések az új Be. tervezetében1
Payrich András
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Tanszék

Absztrakt
A tanulmány az új büntetőeljárási kódex kényszerintézkedésekre vonatkozó változásait veszi vizsgálat alá. A jogalkotó ugyanis bizonyos fokig újraszabályozza a kényszerintézkedéseket, elsősorban a fokozatosság elvére építve. A tanulmányban először
a kényszerintézkedések általános szabályait, majd pedig az egyes kényszerintézkedések szabályozásában megjelenő változásokat mutatom be.
Kulcsszavak: büntetőeljárás, kényszerintézkedések, tervezet.

1. A VIZSGÁLÓDÁS FÓKUSZA
A vizsgálódásom tárgyát a 2016. júniusában közzétett Be. tervezet2 (döntően) 262292. §§ adják, melyeket alapvetően a jelenleg hatályos Be. 126-148. §§-val hasonlítok össze. Az összehasonlítás kapcsán értékelem a jogalkotó Tervezetben írt
szándékait, indokolásait is. Az Új Be tervezetének indokolása szerint:
„számos újonnan bevezetett jogintézmény – legalábbis a hatályos formájában – nem váltotta be az eredetileg hozzá fűzött várakozásokat (pl. óvadék,
távoltartás, tárgyalásról lemondás, kiemelt jelentőségű ügyek külön eljárása), ezért ezek átfogó, egységes szempontok szerinti rendszerezése elengedhetetlen.”3

A kényszerintézkedések újraszabályozásánál szimbolikus jelzéssel bír a kényszerintézkedések sorrendjének megváltoztatása, mely során a jogalkotó az enyhébbektől halad a súlyosabbak felé: azaz sugallja a fokozatosság elvének alkalmazását.
Ezt támasztja alá a Be tervezetének indokolása is.4
A jogalkotó szándéka – legalábbis az indokolás szerint – az, hogy a legszükségesebbre szoruljon vissza az előzetes letartóztatás (melyet a jövőben letartózta-

Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai
keretében valósult meg.
2
A Büntetőeljárásról szóló törvény tervezete (a továbbiakban: Tervezet).
3
Lásd: Tervezet 301.
4
Lásd: Tervezet 306.
1
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tásnak kíván átnevezni), ennek érdekében igyekezett kiszélesíteni az óvadék alkalmazását, gyűjtő fogalomként bevezette a bűnügyi felügyeletet, mely összefogja a
lakhelyelhagyási tilalmat, a házi őrizetet, a távoltartást, és hozzáillesztette az újonnan meghatározott bűnügyi eltiltást és jelentkezési kötelezettséget.

2. A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A kényszerintézkedések fejezetnek korábban nem voltak speciális általános szabályai. Ezzel a jogalkotó némileg egyszerűsíti, összevonja az egyes kényszerintézkedéseknél (vagy a Be más részein) korábban szétszórtan elhelyezett szabályokat,
és azokat (minimális változtatással) generálisan kiterjeszti valamennyi kényszerintézkedésre.
A Tervezet összevonta a 137. § (2), a 138. §. (2) és a 138/A. § (2) bekezdéseiben szereplő fokozatossági elvet, és azt a legkisebb korlátozás elveként fogalmazza meg a 262. § (2) bekezdésében.
Reális és emberséges megoldás az, hogy a 262. § (4) bekezdése szerint 24
óráról 22 órára viszi le lehetőleg a „magánéletet, illetve és a tulajdonjogot korlátozó kényszerintézkedéseket”. Ez eredetileg a 158. § (1) bekezdésében a „házkutatást, a motozást és a lefoglalás érdekében tett intézkedést” lehetőleg 24 óráig
kellett elvégezni. Ez azt jelenti, hogy szélesedett a védelmi kör, mert pl.: Információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezés körében a lefoglaláson túl
nem állt a kényszerintézkedés elszenvedője ilyen védelem alatt.
A hatályos Be 158. § (1) bekezdését és a Tervezet 3. § (5) bekezdése („A
terheltnek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzen.”), illetve a 262. § (2)
bekezdésének összehasonlításából kitűnik, hogy a jogalkotó kiterjesztené a jelenleg „házkutatást, a motozást és a lefoglalás” körében megfogalmazott „kerülni kell
a szükségtelen károkozást” a” kényszerintézkedés végrehajtása során”-ra, azaz
erre pl.: egy bűnügyi felügyeleti „mix” (pl.: lakhelyelhagyási tilalom, távoltartás
és jelentkezési kötelezettség) szabályainak meghatározásakor figyelemmel kell
lenni, azaz a büntető eljárási célok körét nem érintő mértékben nem korlátozható
a terhelt élete: pl.: munkája és üzleti ügyeinek intézésében nem okozhatnak neki
kárt, de ugyanez irányadó pl.: az előzetes kényszergyógykezelésre is: azaz, ha állapota már nem teszi szükségessé ezen kényszerintézkedés fenntartását, akkor a
soron lévő felülvizsgálatát megelőzően is kezdeményezni kell ennek megszüntetését. Ez kiegészíti a Bv tv. 426. (1) bekezdését, mely csak a befogadáskori nem
kóros elmeállapot esetére ír elő rendelkezést, nem pedig a kényszerintézkedés végrehajtásának ideje alatti változásra:
„Ha az ideiglenes kényszergyógykezelésre befogadott nem kóros elmeállapotú, az IMEI főigazgató főorvos haladéktalanul javaslatot tesz az
ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetésére.”
216

Doktori Műhelytanulmányok 2017

Célszerű lenne a kollízió elkerülése érdekében a BV törvényt is módosítani.

3. AZ ŐRIZETBE VÉTEL
A Tervezet első nagyobb változása az Őrizetbe vételnél jelentkezik. Az őrizetbe
vétel elrendelésének okai a haza jogtörténetben:
Az 1973. évi I. törvény az alábbiakat tartalmazta:
„91. § (1) A hatóság a terheltet őrizetbe veheti
a) tettenérés esetén, ha személyazonossága nem állapítható meg,
b) ha az előzetes letartóztatás elrendelésének oka [92. § (1) bek., 340. § (1)
bek.] áll fenn.”

Az 1962. évi 8. tvr. az őrizetet az alábbi módon szabályozta:
„109. § (2) A gyanúsított csak szabadságvesztéssel büntetendő bűntett esetén
vehető őrizetbe; az őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Ha ez idő alatt
terheltté nem nyilvánították és előzetes letartóztatását nem rendelték el, a
gyanúsítottat szabadon kell bocsátani.”

Folyamatosan változik az egyes Be-k esetében az, hogy melyik az a személyi
kör, aki őrizetbe vehető:
 Az 1962. évi 8. tvr. 109. § (2) szerint „csak szabadságvesztéssel büntetendő bűntett esetén vehető őrizetbe”
 az 1973. évi I. törvény 91. § (1) szerint tettenérés esetén, ha személyazonossága nem állapítható meg, illetve ha a ha az előzetes letartóztatás elrendelésének oka [92. § (1) bek., 340. § (1) bek.] áll fenn.
 a jelenleg hatályos Be 126. § (2) szerint „Az őrizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja - különösen tettenérés - esetén rendelhető el, feltéve, hogy a terhelt előzetes
letartóztatása valószínűsíthető. Az őrizetbe vétel elrendelhető abban az
esetben is, ha a 281. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak (tárgyalási őrizet)”
 a Tervezet 263. § (2) szerint: „a) tettenérés esetén a terhelt személyazonossága nem állapítható meg, b) ha a terhelttel szemben személyi
szabadságot elvonó vagy korlátozó más kényszerintézkedés elrendelése
valószínűsíthető, illetve c) ha az érintett a tárgyaláson rendzavarást
követ el.”
A jelen tervezet a jelenleg hatályos Be.-hez képes visszaemeli az 1971. évi
Be rendszeréből az őrizetbe vétel lehetőségét szó szerint: „tettenérés esetén,
ha személyazonossága nem állapítható meg”
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A rendelkezés feltámasztását különösen a külföldiekkel indokolja a jogalkotó, azaz esetükben a „személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány
hiányában vagy abban az esetben, ha az ilyen igazolvány hamis, illetve hamisított” a terhelt személyazonosságának tisztázásáig szükséges az őrizetbe
vételt lehetővé tenni.
Ezen túlmenően a jogalkotó szükségesnek tartja azt, hogy ne csak az
előzetes letartóztatás valószínűsége, hanem minden egyéb személyi szab adságot korlátozó kényszerintézkedés valószínűsége esetén lehetőség legyen az
őrizet elrendelésére, mivel a „javaslat a letartóztatáshoz igazítja az enyhébb,
a személyi szabadság elvonásával kényszerintézkedések elrendelésének feltételeit.” 5
A jogalkotó kiszélesíti azt a személyi kört, akik esetében a helye van
az őrizetbe vételnek:
 a terhelt, vagy
 a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy.
Az őrizetbe vétel maximális időtartama változatlan, azonban változott az időtartam számítás módja.
A jogalkotó a Tervezet szerint el kívánja kerülni azt, hogy az adott óra
59. percében történt őrizetbe vétel 1 teljes órának számítson, ezért a jelenlegi
Be. 64. § (2) bekezdését a Tervezet a 132. § (3) bekezdésében az alábbiakra
kívánja változtatni: „Az órákban megállapított határidőt egész órákban kell
számítani, és az azon percben végződik, amelynek száma a kezdőpercnek megfelel.”
Az 1962. évi 8. tvr. 75. §-a és az 1973. évi I. törvény 109. §-a nem rendelkezett arról, hogy hogyan kell számolni az órákban meghatározott határidőt.
Katona őrizetbe vétele esetére – ellentétben a jelenlegi Be-vel – csak
a Katonai büntetőeljárás alá tartozó esetben tartalmaz rendelkezést a nem katonai nyomozóhatóság részére (azaz 24 órán belül át kell adni az illetékes
ügyészségnek).

4. AZ ÓVADÉK
Az óvadék hazai joggyakorlata a jelenleg hatályos Be hatályba lépésével kezdődik, előtte ilyen nem volt a jogrendszerünkben. Az óvadék elrendelésének
körét (azaz, hogy milyen eseményekkel, történésekkel kapcsolatosan kívánja

5

Lásd: Tervezet. 365.
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alkalmazhatónak tenni) bővíteni kívánja a jogalkotó. Ugyancsak bővíti az
óvadékul szolgáló vagyontárgyak körét. 6
Az új szabályok szerint ennek megfelelően valószínűleg szélesebb körben kerül majd alkalmazásra az óvadék, azonban ez a „lazítás” egyszersmind
szigorítást is jelent: azaz, az eddigi körhöz képest sokkal több minden megakadályozására szolgál. Ezen túlmenően a jogalkotó szándéka szerint szigorodnak az óvadék elvesztésének feltételei (azaz több esetben veszíthető el).
A tervezet kibővíti az óvadék alkalmazási körét. Ennek megfelelően a
korábbi, a „terheltnek az eljárási cselekményeken való jelenlétét biztosítja”
célon túlmenően a bizonyítás meghiúsításának, megnehezítésének vagy veszélyeztetésének megakadályozását, a terhelt által megkísérelt vagy előkészített bűncselekmény véghezvitelének megakadályozását, a terhelt által szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekmény elkövetésének megakadályozását is szolgálná. (Tervezet 265. § (1) bekezdés)
Az óvadék tárgya radikálisan átalakulna a jogalkotó szándéka szerint. Eddig
csak pénzt lehetett óvadékként elhelyezni, a tervezet szerint azonban a jövőben a
pénzen kívül már garanciát magában foglaló, forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy dematerializált értékpapír, vagy forgalomképes ingatlan
is lehet. (Tervezet 267. § (1) bekezdés)
Az óvadék tárgyának kiterjesztése miatt problémákat okozhat a jövőben a tárgy értékének változása mind az óvadék ideje, mind az óvadék elvesztése során: elszámolási vitákat generálhat mind a gyarapodás, mind az értékhiány.
A Tervezet kedvezni kíván az óvadéki hitelezőknek azzal, hogy ha a
bíróság a letartóztatást azért rendelte el, mert megszökött, szökést kísérelt
meg, vagy a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött
(Tervezet 280. § (2) bekezdés a) pontja), és az óvadékot nem a terhelt tette
le, a letevő nem veszti el a jogát az óvadék összegére, ha mielőtt az az eljáró
bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság tudomására jutott volna, a terhelt
hollétét felfedi az eljáró bíróságnak, ügyészségnek vagy nyomozó hatóságnak. Ez persze az óvadéki „fejvadászat” nem kívánt anomáliáit is maga után
vonhatja. Ezen körben célszerű lehet a pontosítás és szigorítás.
A Tervezet 268. § (1) bekezdése szerint, ha a bíróság elrendelte a terhelt
letartóztatását, az óvadék letevője elveszti a jogát az óvadékra, kivéve, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára figyelemmel a vádlott szökésétől vagy
elrejtőzésétől kell tartani.
Habár kimaradt a jelenleg hatályos Be. 147. § (3) bekezdésének utolsó
mondata (azaz, „Ha a védő az ülésen értesítés ellenére nem jelent meg, az
ülés a védő távollétében is megtartható.)”, a Tervezet 43. § b) esetét (azaz
6

Lásd: Tervezet 365.
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„terheltet fogva tartják, vagy más személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt áll”) leszámítva, a Tervezet 467. § (3)
bekezdésére figyelemmel a védő részvétele nem kötelező az óvadékról
döntő ülésen.
Kényes kérdés az, hogy terhelt letartóztatásának óvadék ellenében történő megszüntetése ellen a pótmagánvádló fellebbezéssel élhet-e. A jelenleg
hatályos Be. 147. § (5) bekezdés kifejezetten megnevezi a pótmagánvádlót,
azonban a Tervezet 266. § (4) bekezdése nem. A Tervezet 773. § (1) bekezdése kimondja, hogy „E törvény rendelkezéseit a pótmagánvádas eljárásban
az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” A Tervezet 785. § (1)
bekezdése rögzíti azt, hogy a pótmagánvádló „az ügyészség jogait gyakorolja,
az ügyészség feladatait látja el, ideértve a vádlott személyi szabadságának
elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés elrendelésének indítványozását. A pótmagánvádló nem indítványozhatja a vádlott szülői felügyeleti jogának megszüntetését és a vádat nem terjesztheti ki.” Azaz a kényszerintézkedés elrendelésének indítványozását kifejezetten nevesíti, azonban
a fellebbezési jogot nem. A Tervezet a 790. § (1), (3) bekezdésében nevesíti
a pótmagánvádló fellebbezési jogát az ítélettel szemben: a vádlott terhére. A
Tervezet 567. § (2) bekezdése kimondja, hogy „Az elsőfokú bíróság nem ügydöntő végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha azt e törvény nem zárja ki.
A végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni fellebbezés szabályai
irányadók.”
Ennek megfelelően a pótmagánvádlónak is van önálló fellebbezési
joga a terhelt letartóztatásának óvadék ellenében történő megszüntetését
meghozó határozattal szemben.
Szerencsésebb lenne azonban, ha vagy jelezné a jogalkotó, hogy a 266.
§ (4) bekezdése nem taxatív felsorolás, de még ennél is lényegesebb lenne,
ha visszaemelné a felsorolásba a pótmagánvádlót, mert az, hogy 4 szakasz
együttes értelmezése adja meg az eredményt, sérti a jogbiztonságot és bizonytalanná teszi a gyakorlatot.
A Tervezet 266. § (4) bekezdése kimondja, hogy az óvadék összege
ellen fellebbezéssel lehet élni. Ez a hatályos Be-ben nem volt kifejezetten
kimondva.

5. BŰNÜGYI FELÜGYELET
A jogalkotó bűnügyi felügyelet alatt említi
 a lakhelyelhagyási tilalmat (Tervezet 269. § (2) a) pontja),
 a házi őrizetet (Tervezet 269. § (2) b) pontja),
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 a bűnügyi eltiltást (Tervezet 269. § (2) c) pontja),
 „meghatározott személlyel − közvetlenül vagy közvetve − ne lépjen
kapcsolatba, illetve ettől a személytől meghatározott ideig tartsa távol
magát (a továbbiakban: a távoltartással érintett személy)”-t (Tervezet
269. § (2) d) pontja),
 „a meghatározott lakást hagyja el, és onnan meghatározott ideig maradjon távol”-t (Tervezet 269. § (2) e) pontja),
 „a távoltartással érintett személy lakó- és munkahelyétől, az e személy
által látogatott nevelési vagy nevelési-oktatási intézménytől, gyógykezelés céljából rendszeresen látogatott egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlása során rendszeresen látogatott épülettől meghatározott
ideig tartsa távol magát [a d)−f) pont a továbbiakban együtt: távoltartás]”-t (Tervezet 269. § (2) f) pontja), és
 a jelentkezési kötelezettséget (Tervezet 269. § (2) g) pontja)
és ezek szabályai egységesíti.
A Tervezet 269. § (2) bekezdése szerint a bíróság innentől egységesen
bűnügyi felügyeletet rendel el, melynek keretében valamelyik altípusát egyedül rendeli el, vagy (a Tervezet 270. § (2) bekezdése alapján) vegyítve rendeli
el a (2) a)-g) pontokat. A Tervezet 270. § (3) bekezdése alapján a Tervezet
269. § (2) b) pont mellett el kell rendelni a bűnügyi eltiltást és a (2) d) és f)
pont szerinti távoltartást. A Tervezet 269. § (2) a) és b) pontja szerint a elrendeléseknek csak kiegészítő jelleggel van létjogosultsága: akkor, amikor a
bíró meghatározott események miatt engedélyezi a házi őrizet elhagyását.
A hatályos Be-hez képest újdonság: a meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket, vagy meghatározott közterületeket
ne látogasson (azaz a bűnügyi eltiltás),
Ezen szabályokat a bíró eddig is különös magatartási szabályok részeként előírhatta, de a Be-be kodifikálással ezen új lehetőségek alkalmazását a
jogalkotó el akarja terjeszteni.
A bűnügyi felügyelet elrendelésének a feltételei a Tervezet 270. § (1)
a)-e) pontokban szerepelnek generálisan.
A Tervezet 270. § (1) bekezdése szerint
„Bűnügyi felügyelet akkor rendelhető el letartóztatás helyett, ha
a) a bűncselekmény jellegére,
b) a terhelt személyi és családi körülményeire, különösen az egészségi állapotára, idős korára,
c) a terhelt és a sértett viszonyára,
d) a terhelt eljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartására, illetve
e) a büntetőeljárás időtartamára
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tekintettel a letartóztatással elérni kívánt célok bűnügyi felügyelettel is
biztosíthatók.”

A Tervezet 269. § (2) a) pontja szerinti lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének lehetősége a korábbihoz képest egyszerre szélesedik és szigorodik, hiszen már nemcsak a terhelt eljárás során tanúsított magatartása, hanem az
eljárást megelőző magatartása is vizsgálat tárgyát fogja képezni (ami lehet
pozitív és negatív egyaránt), továbbá a büntetőeljárás időtartamára (azaz az
eljárás elhúzódására) tekintettel is elrendelhető.
A Tervezet 269. § (2) b) pontja szerinti házi őrizet elrendelésének lehetősége ugyancsak egyszerre szélesedik és szigorodik, ugyanis
 a terhelt személyi és családi körülményeire, különösen az egészségi állapotára, idős korára,
 a terhelt és a sértett viszonyára,
 a terhelt eljárás előtt tanúsított magatartására
is figyelemmel kell lenni.
A távoltartás esetében a hatályos Be 138/A. § (2) bekezdésében foglaltakhoz
képest akkor is elrendelhető, ha a
 a terhelt személyi és családi körülményeire, különösen az egészségi állapotára, idős korára, tekintettel, illetve
 a büntetőeljárás időtartamára figyelemmel
A 138/A. § (2) bekezdése szerint csak a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén volt lehetőség a távoltartás elrendelésére, és csak akkor, ha
„megalapozottan feltehető, hogy a lakókörnyezetben hagyása esetén
a) a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná,
megnehezítené, vagy veszélyeztetné a bizonyítást, illetve
b) a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.” (Be. 138/A. § (2)

A fentiek alapján tehát egyértelműen könnyebben rendelhető el a jövőben a
távoltartás.
Lényeges változás, hogy drasztikusan kiszélesedik a távoltartás ideje.
Eddig a 138/B. § (1) bekezdése szerint: „A távoltartást a bíróság tíztől hatvan
napig terjedő időre rendelheti el.”
Ezzel szemben a Tervezet 272. §-a:
„(1) A vádemelés előtt elrendelt bűnügyi felügyelet az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig tart.
(2) A vádemelés után az elsőfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott
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bűnügyi felügyelet az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig tart.
(3) Az elsőfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt
vagy fenntartott, illetve a másodfokú bíróság által elrendelt bűnügyi felügyelet a másodfokú eljárás befejezéséig tart.
(4) A másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetve a harmadfokú bíróság által elrendelt bűnügyi
felügyelet az eljárás befejezéséig tart.
(5) Az elsőfokú vagy a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának hatályon
kívül helyezése és új eljárásra utasítása esetén a másodfokú, illetve a harmadfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott bűnügyi felügyelet a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a megismételt eljárásban a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig tart.”

A Tervezet 273. §-a:
„(1) Ha a vádemelés előtt elrendelt vagy fenntartott bűnügyi felügyelet tartama meghaladja a hat hónapot anélkül, hogy az ügyészség vádat emelt
volna, a bűnügyi felügyelet fenntartásának indokoltságát a bíróság megvizsgálja. Ezt követően a bűnügyi felügyelet fenntartásának indokoltságát a bíróság hathavonta felülvizsgálja.
(2) A vádemelés előtt a bűnügyi felügyelet fenntartásának indokoltságára
vonatkozó vizsgálat iránt az ügyészség a bűnügyi felügyelet határidejének
lejárta előtt öt nappal tesz indítványt a bíróságnak.
(3) Ha a vádemelés után elrendelt vagy fenntartott bűnügyi felügyelet tartama meghaladja
a) a hat hónapot, és az elsőfokú bíróság még nem hozott ügydöntő határozatot, az elsőfokú bíróság
b) az egy évet, a másodfokú bíróság, ha az eljárás a harmadfokú bíróság előtt
folyik, a harmadfokú bíróság legalább hathavonta
a bűnügyi felügyelet indokoltságát felülvizsgálja.”

Miután a bűnügyi felügyeletet egységesen szabályozza a jogalkotó, komolyan
fennáll a veszélye annak, hogy a távoltartásnál súlyos károk keletkeznek azzal, hogy a korábbi 60 nap helyett akár évekre el kell hagynia a terheltnek a
lakását. Ha a jogalkotó ezen koncepció szerint fogadja el az új Be-t, akkor
egyrészt sérti az Alaptörvény II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogot,
másrészt aránytalanul korlátozza az Alaptörvény XIII. cikkében rögzített tulajdonhoz való jogot azzal, hogy valakit az egyetlen saját lakásából évekre
kizárhatnak azzal, hogy esetleg pénze sincs másik hajlék megfizetésére:
pláne, ha pl. a terheltnek a gyermekei felé fennálló tartási kötelezettségeinek
ezen többletköltségek nélkül is nehezen tett eleget. De számos hasonló probléma jelentkezhet, melyek a bíróságokra váratlan terhet fognak helyezni pl.:
a távoltartás kapcsán, hogy eleget tegyen Tervezet 262. § (1), (3) és (6) bekezdéseinek:
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„(1) A kényszerintézkedés elrendelésekor, illetve végrehajtása során
arra kell törekedni, hogy annak alkalmazása az érintett alapvető jogának a korlátozását csak a legszükségesebb mértékben és ideig eredményezze.”
„(3) A kényszerintézkedést az érintett kíméletével, a korlátozással nem
érintett alapvető jogait tiszteletben tartva kell végrehajtani. A kényszerintézkedés végrehajtása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az az
érintetten kívüli személyt csak a legszükségesebb mértékben érintsen.”
„(6) A kényszerintézkedés végrehajtása során kerülni kell a szükségtelen károkozást.”

Ezzel a szabályozással számos polgári jogi probléma fog benyomulni a büntető eljárásba.
A jelenleg hatályos Be-ben csak a távoltartásnál volt rögzítve az,
hogy ki kezdeményezheti. A 138/B. § (2) bekezdése szerint:
a) az ügyész,
b) a magánvádló,
c) a pótmagánvádló,
d) a sértett,
e) cselekvőképtelen sértett esetén kizárólag törvényes képviselője, korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett esetén törvényes képviselője
is, személyes ügyei vitelében vagy a bíróság, hatóság előtti eljárás jogának gyakorlása vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen
korlátozott nagykorú sértett a törvényes képviselője hozzájárulásával,
valamint
f) a terhelttel közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője

indítványozhatja.
A Tervezet szerint az összes bűnügyi felügyelet elrendelésének a feltételei azonos körben kerülnek meghatározásra. Indítványozni a Tervezet
271. § (2) bekezdése szerint:
a) az ügyészség,
b) a sértett,
c) korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett esetén törvényes képviselője
is, személyes ügyei vitelében vagy a bíróság, hatóság előtti eljárás jogának
gyakorlása vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott
nagykorú sértett a törvényes képviselője hozzájárulásával, valamint
d) a terhelttel közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője
indítványozhatja.

Az indítványozók körből tehát kikerülne a magánvádló.
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A büntetőeljárás felfüggesztése alatt nem állhat bűnügyi felügyelet alatt a
terhelt. Ennek a Javaslat szerinti indokolása az, hogy bizonyos felfüggesztések esetében igencsak beláthatatlan, meddig is tart a felfüggesztés: pl.: Európai Bíróság
előzetes döntéshozatali eljárása.
A Tervezet a bűnügyi felügyelet megszüntetésének új lehetséges okaként
szabályozza azt az esetet, ha a terhelten személyi szabadságot elvonó büntetést
vagy intézkedést hajtanak végre. Ez azonban nem kötelező ok, csak egy lehetőség.
„A Javaslat ezzel el kívánja kerülni azt, hogy például a szabadságvesztést
töltő terhelt egyúttal bűnügyi felügyelet alatt is álljon. Ebben az esetben
ugyanis a kényszerintézkedés határideje úgy telik, hogy valójában a terhelttel szemben a szabadságvesztést hajtják végre. Előfordulhat azonban, hogy
a szabadságvesztés tartama rövidebb, mint a bűnügyi felügyelet határideje.
Erre az esetre úgy rendelkezik a Javaslat, hogy a terhelt szabadlábra kerülése
esetén, ha a bűnügyi felügyelet elrendelésének feltétele továbbra is fennáll,
a terhelt ismét őrizetbe vehető.7”

Álláspontom szerint, ha a Tervezet nem ex katedra jelenti ki a megszűnést a
279. § (3) bekezdésében, akkor a szabályozás nem alkalmas arra, hogy garantáltan el is érje a célját a jogalkotó, ugyanis ezen szöveg alapján a gyak orlatban elő fog fordulni az, hogy párhuzamosan fusson a személyi szabadságot
elvonó büntetések vagy intézkedések végrehajtása a bűnügyi felügyelettel.
Nem tartom szerencsésnek ezen eshetőleges megfogalmazást.

6. A(Z ELŐZETES) LETARTÓZTATÁS
„Az előzetes letartóztatás elnevezése a kényszerintézkedés pontosabb megjelölése érdekében letartóztatásra változik.” 8
Hatályos Be.:
„(2) A terhelt előzetes letartóztatásának szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban, és akkor van helye, ha
a) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, illetőleg az eljárás során ellene
újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt
eljárás indult,

7
8

Lásd: Tervezet 368.
Lásd: Tervezet 306.
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b) szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható,
c) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,
d) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.” /129. §
(2)/

Tervezet:
„(2) A terhelt letartóztatásának szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban, és akkor van helye, ha
a) megszökött, szökést kísérelt meg, vagy a bíróság, az ügyészség, illetve a
nyomozó hatóság elől elrejtőzött,
b) a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatta, vagy újabb, szabadságvesztéssel büntetendő
szándékos bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki,
c) szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból
megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható,
d) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen
terhelt kivételével a büntetőeljárásban részt vevő személy befolyásolásával, a büntetőeljárásban részt vevő személy megfélemlítésével, tárgyi
bizonyítási eszköz megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével
meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,
e) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná, vagy szabadságvesztéssel
büntetendő újabb bűncselekményt követne el.” /280. § (2)/

A Tervezet ezen részhez vonatkozó magyarázata szerint:
„A bizonyítás meghiúsításának, megnehezítésének vagy veszélyeztetésének módjain annyiban változtat, hogy nemcsak a tanú, hanem a büntetőeljárásban résztvevő más személy befolyásolását, illetve megfélemlítését szabályozza. Előfordulhat ugyanis, hogy adott esetben például a
terhelt a sértett támogatójára gyakorol ráhatást annak érdekében, hogy
a sértett milyen tartalmú nyilatkozatot tegyen. A Javaslat a befolyásolással érintett személyek közül a megfélemlítés esetét kivéve kiveszi a
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terheltet, mivel a terheltek vallomásainak egyeztetése a terhelti védekezés stratégiájának megengedett része lehet mindaddig, amíg bűncselekményt, így például hamis vádat nem valósít meg.” 9

Fontos változás annak deklarálása, hogy a terheltek egymással kommunikálhatnak: az összebeszélés nem szankcionálható.
Hatályos Be.:
„A bíróság előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy távoltartást is elrendelhet.” /130. § (2)/
Tervezet:
„A bíróság letartóztatás helyett bűnügyi felügyeletet is elrendelhet.” /281. §
(2)/
A Tervezet hatására letartóztatás helyett akár jelentkezési kötelezettség is elrendelhető.
Az előzetes letartóztatás tartamának szabályai változatlanul tovább élnek a letartóztatásnál.
Hatályos Be.:
„(3) Az előzetes letartóztatás megszűnik,
a) ha annak tartama az egy évet eléri, és a terhelttel szemben három
évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény
miatt van folyamatban eljárás,
b) ha annak tartama a két évet eléri, és a terhelttel szemben öt évnél
nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt
van folyamatban eljárás,
c) ha annak tartama - az a)-b) pont alá nem tartozó esetekben - a
három évet eléri,
kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás van folyamatban.
(3a) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben sem szűnik
meg az előzetes letartóztatás, ha a vádlottal szemben tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.” /131. § (3)/
Tervezet:
„(1) A letartóztatás legfeljebb
9

Lásd: Tervezet 368.
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a) egy évig tart, ha a terhelttel szemben három évnél nem súlyosabb,
b) két egy évig tart, ha a terhelttel szemben öt évnél nem súlyosabb,
c) három évig tart, ha a terhelttel szemben tíz évnél nem súlyosabb,
d) négy évig tart, ha a terhelttel szemben tíz évnél súlyosabb
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.
(2) Nem alkalmazandó az (1) bekezdés szerinti időtartam,
a) ha a terhelttel szemben életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető
bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás,
b) az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott letartóztatás esetén
c) ha az ügyben másod-, vagy harmadfokú bírósági eljárás van folyamatban.” /285. § (1)-(2)/

A jogalkotó kivenné a 15 évig terjedő szabadságvesztés esetében a letartóztatás felső korlátlanságát, ellenben nem tartja letartóztatásban a hatályon kívül helyezés miatt megismételt eljárás során a terheltet. A Tervezet bevezeti
a letartóztatás négy éves felső korlátját a tíz évnél súlyosabb szabadságvesztés esetére.
Hatályos Be.:
„Az előzetes letartóztatás megszűnik, ha a tartama meghosszabbítás
vagy fenntartás nélkül lejárt, az eljárást jogerősen befejezték, a nyomozást megszüntették, annak határideje lejárt és az előzetes letartóztatást
a bíróság a (3) bekezdés alapján nem hosszabbította meg, továbbá, ha
a vádemelést elhalasztották. Az előzetes letartóztatást meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt.” /136. § (2)/

Tervezet:
„(2) A letartóztatás megszűnik, ha
a) a tartama meghosszabbítás vagy fenntartás nélkül lejárt,
b) az eljárást befejezték,
c) az eljárást megszüntették, vagy felfüggesztették,
d) a nyomozás határideje lejárt és vádemelésre nem került sor.
(3) A letartóztatást meg kell szüntetni,
a) ha az elrendelésének oka megszűnt
b) a bűnügyi felügyelet elrendelésével egyidejűleg.
(4) A letartóztatást meg lehet szüntetni, ha a terhelten személyi szabadságot elvonó büntetést vagy intézkedést hajtanak végre. Ebben
az esetben a terhelt szabadlábra kerülése esetén, ha a letartóztatás
elrendelésének feltétele továbbra is fennáll, a terhelt ismét őrizetbe
vehető.” /288. § (2)-(4)/
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„A Javaslat a függő jogi helyzet miatt nem teszi lehetővé, hogy a terhelt
letartóztatásban legyen az eljárás felfüggesztése idején. Egyes felfüggesztési okoknak ugyanis nincs időbeli korlátja.” 10

A bűnügyi felügyelethez hasonlóan:
„Javaslat a letartóztatás megszüntetésének új okaként szabályozza azt
az esetet, ha a terhelten személyi szabadságot elvonó büntetést vagy
intézkedést hajtanak végre. Ebben az esetben a Javaslat lehetővé teszi
a letartóztatás megszüntetését. A Javaslat ezzel el kívánja kerülni azt,
hogy például a szabadságvesztést töltő terhelt egyúttal letartóztatásban
is legyen. Ebben az esetben ugyanis a kényszerintézkedés határideje
úgy telik, hogy valójában a terhelttel szemben a szabadságvesztést hajtják végre. Előfordulhat azonban, hogy a szabadságvesztés tartama rövidebb, mint a letartóztatás határideje. Erre az esetre úgy rendelkezik a
Javaslat, hogy a terhelt szabadlábra kerülése esetén, ha a letartóztatás
elrendelésének feltétele továbbra is fennáll, a terhelt ismét őrizetbe vehető.” 11

Ennek megfelelően ugyancsak az az álláspontom, hogy ha a Tervezet nem ex
katedra jelenti ki a megszűnést a 288. § (4) bekezdésében, akkor a szabályozás nem alkalmas arra, hogy el is érje a célját a jogalkotó: a gyakorlatban elő
fog fordulni az, hogy párhuzamosan fusson a személyi szabadságot elvonó
büntetések vagy intézkedések végrehajtása a letartóztatással. Nem tartom
szerencsésnek ezen eshetőleges megfogalmazást.
Hatályos Be.:
„(2) Ha ezt a nyomozási cselekmények elvégzése indokolttá teszi, az
ügyész akként rendelkezhet, hogy az előzetes letartóztatás legfeljebb
harmincnapi időtartamban rendőrségi fogdában is végrehajtható. Ezt
az időtartamot követően a gyanúsított rendőrségi fogdán történő
elhelyezéséről - további harmincnapi időtartamra - az ügyész indítványára a bíróság határoz. A gyanúsított rendőrségi fogdán történő
elhelyezése tárgyában hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.” /135. § (2)/

Tervezet:
„(1) Az ügyészség rendelkezhet úgy, hogy a letartóztatást legfeljebb negyvenöt napig rendőrségi fogdában kell végrehajtani, ha az eljárási cselekmények elvégzése ezt indokolttá teszi.

10
11

Lásd: Tervezet 369.
Lásd: Tervezet 369.
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(2) A gyanúsított rendőrségi fogdában történő elhelyezése tárgyában
hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.” /286. § (1)-(2)/

Az új szabály szerint ugyan hosszabb ideig helyezhető el a terhelt rendőrségi
fogdán, de ennek időtartama nem hosszabbítható.

7. AZ IDEIGLENES/ELŐZETES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
A Javaslat megváltoztatja a kényszerintézkedés elnevezését előzetes kényszerintézkedésre.
„A Javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kényszerintézkedést a megkezdésétől számított egy év eltelte után is felül lehessen vizsgálni, ha az ügyész még nem emelt vádat. A Javaslat hathavonként i felülvizsgálati kötelezettséget ír elő. Így elkerülhető az az eset, hogy az
említett egy éves határidő elteltével a terhelt időbeli korlátozás nélkül
álljon előzetes kényszergyógykezelés alatt úgy, hogy esetleg már
gyógyultnak tekinthető.” 12

Hatályos Be.:
„Az ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt személyi
szabadságának bírói elvonása jogerős ítélet nélkül.” /140. § (1)/
Tervezet:
„Az előzetes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő határozat meghozatala
előtt.” /289. § (1)/
A Tervezet pontosítja a fogalmat, mert jogerős ügydöntő határozat a jogerős
megszüntető végzés is, nemcsak a jogerős ítélet.
Hatályos Be.:
„(1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszűnik, ha a tartama lejárt, a nyomozást megszüntették, annak határideje lejárt, továbbá, ha az
eljárást jogerősen befejezték. Az ideiglenes kényszergyógykezelést
meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt.
(4) Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése ellen a terhelt házastársa és törvényes képviselője is jogosult fellebbezésre, és a felsoroltak indítványozhatják az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetését is.” /145. § (1), (4)/

12

Lásd: Tervezet 369.
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Tervezet:
„(1) Az előzetes kényszergyógykezelés megszűnik, ha
a) a tartama fenntartás nélkül lejárt,
b) az eljárást befejezték,
c) az eljárást megszüntették, vagy felfüggesztették,
d) a nyomozás határideje lejárt és vádemelésre nem került sor.
(2) Az előzetes kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt.
(3) Az előzetes kényszergyógykezelést meg lehet szüntetni, ha a terhelten
személyi szabadságot elvonó büntetést vagy intézkedést hajtanak végre.
Ebben az esetben a terhelt szabadlábra kerülése esetén, ha az előzetes
kényszergyógykezelés elrendelésének feltétele továbbra is fennáll, a terhelt ismét őrizetbe vehető.
(4) Az előzetes kényszergyógykezelést a vádemelés előtt az ügyészség is
megszüntetheti.
(5) Az előzetes kényszergyógykezelés elrendelése ellen a terhelt törvényes képviselője, házastársa, vagy élettársa is jogosult fellebbezésre,
és a felsoroltak indítványozhatják az előzetes kényszergyógykezelés
megszüntetését is.” /292. § (1)-(3)

Nem emelték be a Tervezet 292. § (1) b) pontjába a jogerősen szót, ami még
benne volt a hatályos Be. 145. § (1) bekezdésében, azaz ez azt jelenti, hogy
bármilyen nem jogerős befejezés megszünteti. Ezzel megszűnik az az amúgy
nem tartható különbségtétel, mely az ügy befejezésénél követelte meg egyedül a jogerőt.
„A Javaslat a letartóztatás megszüntetésének új okaként szabályozza
azt az esetet, ha a terhelten személyi szabadságot elvonó büntetést vagy
intézkedést hajtanak végre. Ebben az esetben a Javaslat lehetővé teszi
a letartóztatás megszüntetését. A Javaslat ezzel el kívánja kerülni azt,
hogy például a szabadságvesztést töltő terhelt egyúttal letartóztatásban
is legyen. Ebben az esetben ugyanis a kényszerintézkedés határideje
úgy telik, hogy valójában a terhelttel szemben a szabadságvesztést hajtják végre. Előfordulhat azonban, hogy a szabadságvesztés tartama rövidebb, mint a letartóztatás határideje. Erre az esetre úgy rendelke zik a
Javaslat, hogy a terhelt szabadlábra kerülése esetén, ha a letartóztatás
elrendelésének feltétele továbbra is fennáll, a terhelt ismét őrizetbe vehető.” 13

Ennek megfelelően ezen kényszerintézkedésnél is ugyanaz az az álláspontom,
miszerint ha nem ex katedra jelenti ki a megszűnést a jogalkotó a Tervezet
292. § (3) bekezdésében, akkor a szabályozás nem alkalmas arra, hogy el is

13

Lásd: Tervezet 369.
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érje vele a célját a jogalkotó: a gyakorlatban elő fog fordulni az, hogy párhuzamosan fusson a személyi szabadságot elvonó büntetések vagy intézkedések
végrehajtása az előzetes kényszergyógykezeléssel. Itt sem tartom szerencsésnek ezen eshetőleges megfogalmazást.

8. ÖSSZEGZÉS
A jogalkotó a bűnügyi felügyelet egységesített gondolatával valódi alternatívát
akart adni a bíróságok kezébe a letartóztatás mellé, azonban az oda egyesített kényszerintézkedési mixek mellé nem társul kellő garancia ahhoz, hogy valóban alkotmányos módon kerüljenek korlátozásra ezen kényszerintézkedést elszenvedő terhelt jogai. Erre a legmarkánsabb példa az, hogy az eddigi 60 napos távoltartás akár
évekig fenntartható lehet.
A terhelt letartóztatásának óvadék ellenében történő megszüntetése ellen a
pótmagánvádló által beterjeszthető fellebbezéssel kérdésköre ugyancsak további
pontosítást követel meg.
A bűnügyi felügyelet, a letartóztatás és az előzetes kényszergyógykezelés
megszüntetését nem lehetővé kell tenni, hanem megszűntnek kellene nyilvánítani
akkor, ha a terhelttel szemben szabadságkorlátozó büntetés és intézkedés végrehajtását kezdik meg, mert ez felel meg a legszükségesebb kényszerintézkedés elvének.
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A társasházak törvényességi felügyelete
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Absztrakt
Előadásom témája társasházi tulajdonnal foglalkozó jogszabályok változásai, különös tekintettel a törvényességi felügyeletre. A társasházi közös tulajdon fogalma a magyar jogalkotásban a XX. század elejétől létezik, és a társasházi együttélést szabályozó törvénynek
meghatározó szerepe van az emberek mindennapjaira. A társasházi szabályozás átível a
XX. század történelmén, a törvényességi felügyelet kérdése pedig a 2003-ban megalkotott,
és módosításokkal a mai napig hatályos CXXXIII. törvény történetén. A jogalkotó a törvény
szövegében 2003-ban nem kodifikálta a törvényességi felügyelet leírását, amely egy kisebb
megszakítástól eltekintve 2014-ig így is maradt. A jogalkotó ezt a hiányosságot 2013-ban
egy törvénymódosítással kiküszöbölte és 2014 februárjától beszélhetünk újra a társasházak
törvényességi felügyeletéről. A törvényi rendelkezés végrehajtását a 155/2015. (VI. 25.)
Korm. rendelet szabályozza.
A KSH adatai alapján a magyarországi lakásállománya megközelítőleg 20-25%-a
társasházban található, és a magyar családok zöménél a legnagyobb vagyonelem a társasházi ingatlan. A magas és hosszú távú érintettség miatt indokolt foglalkozni a társasházaknál kialakított szabályozással, mivel ezek a szabályok jelentős hatást gyakorolnak a mindennapokra és javaink értékére egyaránt.
Hipotézisem alapján a jelenleg érvényben lévő jogszabály törvényességi felügyelettel foglalkozó része nem alkalmazkodik a gyakorlathoz, és alkalmazása során a társasházi
tulajdonos nem rendelkezik megfelelő érdekérvényesítő képességgel.
Előadásom első felében rövid áttekintést adok a változásokról, a jelenlegi helyzetről, és kitekintést nyújtok a közeli történésekre. Majd a változásokat röviden értékelem a
társasházi tulajdonnal rendelkezők és a társasházkezelők nézőpontjából. Lezárásként pedig bemutatom az eddigi gyakorlati tapasztalatokat.
Kulcsszavak: társasházi törvény, társasházi törvényességi felügyelet, többszereplős konfliktus

1. BEVEZETÉS
Magyaroroszágon meghatározó a társasházak jelenléte, a lakosság döntő hányada
társasházakban él, ezért a társasházi kutatások a békés egymás mellett élés szempontjából sem elhanyagolhatóak, más megközelítésben pedig a kuriózumnak is tekinthetőek. Talán kevésbé ismert, de az emeletjog már a római jogforrásokban is
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megjelenik.1 „Sztehlo álláspontja szerint – ellentétben Gradenwitz és Savigny nézetével – ebben a szerződésben nem egy közös tulajdonban álló házban megillető
eszmei hányad (communio pro partibus indivisis), hanem egy külön tulajdon
(communio pro partibus divisis) eladására került sor.”2
A több családot befogadni képes, egységes műszaki paramétereket megjelenítő építményekre való igény az ipari fejlődés által kiváltott városiasodással
együtt jelenik meg. Az ipari technológiával történő nagy volumenű építkezések
térhódítása a XX. század elejére és közepére jellemző. Az első társasházakkal foglalkozó törvényt 1924-ben, 93 évvel ezelőtt hirdették ki és lépett hatályba. Ez volt
az 1924. évi XII. törvénycikk3 a társasháztulajdonról. A kihirdetett jogszabály kezdetben a középosztály lakásépítéseit segítette, a nagy tőkések bérház fejlesztési
elképzeléseivel párhuzamosan és szemben. A II. világháborút követő magyarországi államosítások4 által a lakások állami (ideértve az önkormányzatokat is) tulajdonba kerültek, ezáltal a rendszerváltás utáni állami vagyon értékesítésénél5
nagy létszámú bérlő vált tulajdonossá. Az így kialakult változás is szükségessé
tette a társasházi jog fejlődését, hogy az eddig egymással jogviszonyban nem lévő
állami bérlők, tulajdonosként a mindennapi együttélés szabályainak meg tudjanak
felelni. Tehát a társasház tágabb értelemben a tulajdonostársak szerződése, amelynek a neve: Alapító Okirat. Az épület, ahol legalább egy lakás és egy nem lakás
céljára szolgáló helyiség található vagy alakítható ki (külön tulajdonként bejegyezhetőek), az alapító okirat és a földhivatali bejegyzés alapján minősül társasháznak.6
A gyakorlatban Társasház akkor jön létre, ha a tulajdonostársak írásban foglalt
alapító okiratnak nevezett szerződéssel, közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják az alapítás tényét, majd ezt a földhivatal be is jegyzi.
Az alapító okiratnak nem érvényességi feltétele, hogy vele egyidejűleg vagy
bármikor később szervezeti-működési szabályzat (SzMSz) készüljön, és az a földhivatalhoz is benyújtásra kerüljön. Az alapító okirat a tulajdonjogi helyzet szabályozását, az ehhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási adatot, jogot, tényt, valamint
a közösség közös nevét tartalmazhatja. A tulajdonjogi viszonyokat nem érintő
minden más kérdésről a közgyűlésnek eseti jelleggel vagy a SzMSz-nek kell rendelkeznie.
SZTEHLO ZOLTÁN: A társasház tulajdon kérdéséhez, 1924, Dunántúl Kiadó, Pécs, 3.
SÁNDOR ISTVÁN: A társasházak szabályozásának jogi sajátosságai, 2011, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest.
3
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7595 (2017.04.02).
4
KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN (szerk.): Magyarország a XX. században, 2000, Babits Kiadó, Szekszárd.
5
MIHÁLYI PÉTER: A magyar privatizáció krónikája 1989-1997, 1998, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 150.
6
AB határozat: 3/2006 (II.8); (40/B/1998).
1
2
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„A 20. században az urbanizáció eredményeként világviszonylatban is kialakult a társasházak jogi szabályozása. Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanada legtöbb államában a condominium, vagy röviden condo, francia területeken
co-propriété divisée vagy syndic elnevezéssel. Németországban a BGB7 hatályba
lépése előtt Stockwerkseigentum (Németország déli részén találóan Streithäuser)
névvel volt ismert a társasházhoz hasonló jogi alakzat. A BGB nem ismerte a társasház intézményét, szigorúan a közös tulajdon szabályai alapján bírálta el, majd
1951. március 15-én született meg a Gesetz über Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (WEG) – legutóbbi reformjára 2007. július 1-jén került sor – amely
már a magyar társasházhoz hasonló konstrukciót jelentett. Svájcban és Liechtensteinben jelenleg is Stockwerkseigentum névvel illetik a társasházakat.”8

2. A TÁRSASHÁZI JOG FEJLŐDÉSE
1914 - 1923: Építmény jogi tervezet készül a lakáshiány megszüntetésére, amelyet
azonban nem fogadtak el. Az 1923-ban előterjesztett és elfogadott XII. törvénycikk az építési kedv fokozását célozta, amely 1924. május 20-án kerül kihirdetésre.
Az 5. § szabályozta a tulajdonostársaknak egymás közötti jogviszonyát. Meghatározó gondolat, hogy a 10. § a közös képviselő választást 3 éves ciklusokban szabályozta. Napjaink vállalkozásánál is érdemes lenne megvizsgálni, hogy az időbeli
korlát milyen hatást gyakorolna a munkavégzés minőségére. A fentiekben nevesített szabályozás 1979-ig volt hatályban (55 évig),9 így a magyarországi társasházak
nagy többsége a fenti szabályozás alapján került alapításra. Az 1924. évi XII. törvény felhatalmazása alapján az igazságügyi miniszter rendeletet alkot a társasháztulajdon telekkönyvezéséről.10
1948: A háború utáni újjáépítés miatt hatályba léptek társasházakat is érintő
szabályozások, viszont december hatodikán a társasház-alapítást a kormány rendelet útján felfüggesztette.
1977: 11. sz. törvényerejű rendelet11 a társasházról, amely kötelezővé tette
a felújítási alapot. A felújítási alap mai napig létezik, és hiteleknél kamattámogatások alapja. Ebben a rendeletben jelenik meg az intéző bizottság lehetősége és a
számvizsgáló bizottság felállításának jogi felhatalmazása, valamint a mai napig

Német Polgári Törvénykönyv (BGB).
SÁNDOR: i. m. 4.
9
HORVÁTH GYULA: Kommentár a társasházi törvényhez, 2014, Wolters Kluwer Kft, Budapest, 10.
10
30000/1925 (VII.2) IM rendelet a társasháztulajdon telekkönyvezéséről.
11
http://www.parlament.hu/iromany/fulltext/04514txt.htm (2015.04.21).
7
8
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meghatározó szabályokat vezetett be a közgyűlések megtartásához. Továbbá itt
szűnik meg a társasházak törvényességi felügyeletének szabályozása.12
1997: az 1997 évi CLVII. törvény megalkotása, amely lehetővé tette, hogy
egy tulajdonos is társasházat alapítson. Itt jelenik meg a napjainkban nagyon fontos dokumentum: a szervezeti-működési szabályzat. Továbbá itt jelenik meg a rendes gazdálkodást meghaladó kiadás fogalma.
2003: a jelenleg hatályos 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
(Tht.) több féle új szabályozást is bevezetett a társasházak életében. A legfontosabb ezek közül a társasházak törvényességi felügyelete (a rezsicsökkentés végrehajtása mellett), amelyet rövid ideig az ügyészség,13 majd hosszú kihagyás után,
2014 februárjától az önkormányzatok jegyzői látnak el. A kormányrendelet14 is
megalkotásra került, ami az eljárási szabályokat írja le a jegyzők számára.

3. TÁRSASHÁZAK SZERVEZETE
A Tht. a III. fejezetében elég egyértelműen leírja a társasház szerveit, és a tisztségviselők feladatait. Amelyet az 1. ábrán mutatottok be.
Társasházi közösség

Közgyűlés

Számvizsgáló bizottság
Gazdasági ellenőrzést segítő
személy

Közös képviselő
Intéző bizottság

1. ábra: A társasház szervezete
Forrás: saját szerkesztés

1042/1971. (IX. 29.) Korm. határozat és 1972. évi 31. tvr.
Az ügyészségi törvényességi felügyeletét a Tht. módosításáról rendelkező 2009. évi
LXXXIX. törvény vezette be 2010. január 1-jei hatállyal, majd a 2010. évi LII. törvény
(2010. június 17.) hatályon kívül helyezte.
14
155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól.
12
13
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A társasházi közösség jelenik meg a közgyűlésen, a közgyűlés a társasház legfőbb
döntéshozó szerve. Kétféle közgyűlést különbözethetünk meg: az évente egyszer
összehívható, tárgy év május 31-ig megtartandó éves beszámoló közgyűlést, és a
rendkívüli közgyűléseket. A rendkívüli közgyűlések száma nincs korlátozva. A
döntéseket a társasházi közösség a tulajdoni hányad arányában meghatározott szavazati jog érvényesítésével hozza, a döntéseket határozatban rögzítik a közgyűlés
tisztségviselői. A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) köteles a közgyűlés
határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban:
Közgyűlési Határozatok Könyve; KHK) vezetni.15
A számvizsgáló bizottságot a társasháznak kötelezően kell választania, ahol
a lakás céljára szolgáló helyiségek száma a 25 db-ot meghaladja, a vonatkozó jogszabály ellenőrzési jogkörrel ruházza fel a számvizsgáló bizottságot. A számvizsgáló bizottság megválasztása, visszahívása a társasházi közgyűlés hatásköre. Ha a
társasház éves pénzforgalma meghaladja a húszmillió forintot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő albetétek az ötvenet, a számvizsgáló bizottság
a feladatellátásának segítésére gazdasági ellenőrzést segítő személyt kell igénybe
venni. Gazdasági ellenőrzést segítő személy a számvitelről szóló törvény szerinti
könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy lehet.16 A gyakorlatban a
számvizsgáló bizottság ellenőrzési feladata a közös képviselő felé utasítások adásával is társulhat, amely a felelősségi körök tisztázása nélkül a társasház számára
káros is lehet. Itt élesen el kell különíteni az ellenőrzés által feltárt hiányoságok
javítására tett javaslatokat, amelyek szabályozása elnagyolt.
A közösség ügyintézését a közös képviselő (ideértve az intéző bizottságot
is) látja el. A perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti meg. A közös képviselőt a társasházi közgyűlés választja meg, megválasztása a jelenlévő tulajdonosok egyszerű szavazati többségével történik. A közös képviselő részletes feladatait az SzMSz írhatja körbe, SzMSz hiányában a vonatkozó jogszabályok intézkedései az irányadóak.17

Tht. 44. § (1) alapján a további szabályok kialakítása érdekében, érdemes lehet vizsgálni,
a Közgyűlési Határozatok Könyvének meglétét a társasházaknál, illetve a közös képviselő
váltások esetén a könyv dokumentált átadását. A megőrzése helyéről nem találtam szabályozást, a legvalószínűbb, hogy a közös képviseletnél kerül megőrzésre, mivel az irat betekintés is ott történik.
16
Tht. 51/A. §: Számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján elkészített éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat előzetes vizsgálatára és véleményezésére
17
A Tht. 43. §-tól az 50. §-ig foglalkozik részletesen a közös képviselő feladataival.
15
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4. A TÁRSASHÁZAK SZERVEINEK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE
A társasházak jogi szabályozásában a törvényességi felügyelet nem jelent meg
markánsan, de ez nem jelentette azt, hogy a társasházi törvény nem kínált gyakorlatban is használható lehetőségeket a vélt vagy valós sérelmek orvoslására, a jogszabályoktól eltérő határozatok, helyzetek megszüntetésére.
4.1 A 2014-es változások előtt
Felosztásom alapján 2014 előtti időszak - több mérföldkővel elválasztva - a 1924től 2014-ig tartó idő intervallum. A mérföldkövek a jogszabályi változásokhoz igazodva az alábbi időszakok:
1.
2.
3.
4.

1924-1977
1977-1997
1997-2003
2003-2014

A négy időszak közül a téma relevanciáját figyelembe véve a 2003-2014 közötti
időszakra érdemes fókuszálni. Ebben az időszakban bírósági úton lehetett a közgyűlési határozatok jogosságát vitatni. A bírósági út azt jelentette, hogy a kisebbség jogos érdekeinek sérelmére hivatkozva bírósághoz lehetett fordulni bármely
tulajdonostársnak, a kifogásolt közgyűlési határozat tárgyában.18 A társasházi ítéletek szórása miatt 2016-ban a Kúria terveiben szerepelt, hogy szakemberek bevonásával jogegységet megteremtő határozat születhessen.19
A 2014 előtti időszakban a bírósági gyakorlatot a témával foglalkozó Dr.
Izsák Orsolya az alábbiak szerint foglalta össze: „()…társasházi tulajdonosok jogérvényesítése a jogszabály bíróságok általi különböző értelmezése miatt hiányos
és instabil. Ez alapot ad arra, hogy a nemzeti ingatlanállomány jelentős részét képező társasházak elvesztik jogérvényesítő képességüket, ezáltal működésük véglegesen ellehetetlenül.”20 A leírtakat kiegészítve, vizsgálandó az is, hogy a tulajdonostársak magatartása mennyire tudja ellehetetleníteni a társasházak munkáját,
kihasználva a bírósági kötöttségeket és a közgyűlésen vétett (formai) hibákat.

Tht. 42. § alapján.
HARTER MÁRIA: A társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat, 2016,
http://www.lb.hu (2017.04.02).
20
IZSÁK ORSOLYA: Társasházak a Vidék és a Fővárosi bíróság szemével, 2013, Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda, Budapest.
18
19
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4.2. A 2014-es változások után, az új éra kezdete
Jelenleg a társasház szerveinek törvényességi felügyeletét a Tht. 27/A §-a szabályozza.21 Az előző ilyen jellegű szabályozás megközelítőleg fél évet élt meg, így a
törvényi szakasz több mint egy éves változatlansága állandóságot feltételez. Szerencsésebb lett volna, ha a szabályozás szándéka a társasházak fontossága miatt
került volna a jogszabályba, és nem az úgynevezett rezsicsökkentéshez kapcsolhatóan. A szabályozás okaitól függetlenül igen fontos mérföldkő a társasházi szabályozásban a 27/A szakasz, mivel a társasházaknál meglévő társasházkezelési tevékenységet javíthatja, a munka minőségét emelheti.22 A számvizsgálók és a közös
képviselet közötti ellentéteket a tulajdonosi érdek mentén feloldhatja. A eddigi
rendelkezésre álló adatok23 alapján 2014 novemberéig 316 ügy elindítását jelezték,
amelyből 186 ügydarab keletkezett Budapesten, a fennmaradó pedig vidéken. Az
ügydarabokat meghatározó számban tulajdonosok indították (258 db) és csak 4 db
esetben adtak le számvizsgáló bizottsági bejelentését. 15 ügydarab indult hivatalból. A bejelentések jelentős része (110 db) a közös képviselő hozzá nem értése
miatt kezdődött.
A törvényességi folyamatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
(GYMSMKH) ábrája alapján a 2. ábrán szemléltetem.

Hatályba léptette a 2014. évi XI. törvény 4. § (1). Hatályos: 2014. II. 18-tól; Előzmény:
2013. évi CCXXXI. törvény (2014. február 1-17.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény.
22
Az estek számától függően vizsgálata a továbbiakban szükséges.
23
MEICHL MÁTYÁS: Törvényeségi felügyelet eddigi tapasztalatai, in Társasházi Háztartás,
XIV. évfolyam/9. szám, 17-19.
21

239

Doktori Műhelytanulmányok 2017

2. ábra: A törvényességi felügyeleti eljárás
Forrás: Kálmán János; GYMSMKH
A Tht. 27/A. § (1) bekezdése szerint a törvényességi felügyelet tárgya:
1. a társasház működése,
2. a társasházi szervek és
3. a társasházi szervek működésének az ellenőrzése.
A törvényességi felügyelet beadásának formai követelményei nincsenek meghatározva, így formai kötöttség nélkül is be lehet nyújtani – a helyi előírások figyelembe vételével – a jegyzőnek címezve. A fentiekből következik, hogy a törvényességi vizsgálatot, a társasházi szervek által létrehozott okiratok alapján lehet
lefolytatni. Ezért felértékelődik az Alapító Okiratnak, az SzMSz-nek és a Határozatok Könyvének a fellelhetősége. Az irat és dokumentum megőrzésére, mint az
előzőekben is láttuk, nincs egységes szabályozás, tehát közös képviselet váltásánál
az irat elvesztésének lehetősége is megnövekszik. A teljeskörű és pontos vizsgálat
első feltétele lehetne az iratok elhelyezésének szabályozása, amely megőrzési
helyszínnek függetlennek kéne lennie a leváltható közös képviselőtől és/vagy
számvizsgáló bizottságtól. Az iratok mellett az is fontos kérdés, hogy a határozatok
240
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végrehajtását igazoló dokumentumokat is kérheti-e a vizsgálatot lefolytató jegyző,
mivel ezek a dokumentumok nem minden esetben minősülnek szigorú számadású
dokumentumoknak. Az iratmegőrzés rendjét és idejét kötelező tartalmi elemként
az SzMSz-ben lehetne szabályozni.
A Tht. irányadó szakasza a jegyzőt jelöli ki a vizsgálat lefolytatására, érdemes megvizsgálni azokat az eseteket is, ahol jelentős önkormányzati tulajdon van.
Önkormányzati ingatlantulajdont is magába foglaló társasházaknál a szabályozás
szerint a jegyzőnek az illetékes kormányhivatalhoz kell fordulnia az eljáró kijelölése érdekében.
Érdemes a törvényességi felügyeleti eljárásról leválasztani a Tht. 42. §-ban
rögzített jogokat, és a 27/A §-ban törvényességi felügyeletre vonatkozó lehetőséget. A 42. szakasz alapján már a közgyűlési határozat hozatalánál megfogalmazódik az igény a változtatásra, addig a 27/A § alapján elvégzett vizsgálat feltárhat
olyan eltéréseket is, amelyekre a tulajdonosok nem is gondoltak. Ezért a 42. szakasz szerint a 60 napos határidő indokoltnak tekinthető és ez a határidő akadályozza meg, hogy a tulajdonostársak évek múltán vitassanak meghozott döntéseket. A törvényességi felügyelet lefolytatása viszont indokolttá teszi a jegyző mozgásterének növelését, a szabályozók hatályon kívül helyezésének lehetőségét.
Meglátásom szerint a közgyűlési határozatok vizsgálatára törvényességi felügyeleti eljáráson belül csak a határozat meghozatala után, 61 naptól van lehetőség,
mivel addig a tulajdonostársak is kezdeményezhetik a határozat megtámadását a
bíróságon, tehát bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.24
A fontosabb jegyzői megállapításokat a 1. táblázatban foglaltam össze.

ssz
1

2
3
4
5

24

1. táblázat: A fontosabb jegyzői megállapítások
Jogszabályi
jegyzői megállapítások
háttér
a 2013. évi
a törvényességi felügyelet és törvényességi ellenőrzés
CCXXXI. tör- fogalmi elkülönítésének szükségessége
vény 2. § (1)
Tht. 27/A. §
a hatáskör-telepítés jogalkotói szándéka nem ismert,
(1)
más hatáskör-telepítési lehetőség felvetése
Tht. 27/A. §
pontos feladat- és hatáskör telepítés hiánya
(1)-(2)
Tht. 27/A. § (3 eljárási bírság bevezetésének lehetőségének megteremtése
Tht. 27/A. §
aggályos, ha a társasházban önkormányzati tulajdon
(4)
van
mérlegelési jogkör célszerűtlen

Tht. 27/A. § (1) bekezdés.
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6

Tht. 27/A. §
(2)-(4)

7

Tht. 27/A. §
(3)-(4)
Tht. 27/A. §
bírság TH-ra történő átterhelése nem szabályozott
(6)
Forrás: Jegyző és közigazgatás, XVI év folyam 6. lapszám25

8

eljárási szabályok hiányossága
nem indokolt túl sok eszközt adni a jegyző kezébe, hiszen olyan viszonyokba kapott a jegyző beleszólást,
melyekben végső soron a bíróságnak van döntési kompetenciája
bizonytalan joggyakorlatot eredményezhet (sokféleség)

5. ÖSSZEGZÉS
A társasházak a világ több pontján is ismertek, szabályozásuk folyamatosan fejlődik. A társasházak magyarországi története a XIX. század elején kezdődött és még
napjainkban is tart. Az első jogszabály több, mint 55 évig szabályozta azt a formát,
amely Magyarország lakásállományának a negyede és ahol népességének megközelítőleg 40%-a él. Látható, hogy a társasház alapvetően egy, a polgári jog területéhez kapcsolható jogviszony,26 ebből következően a Tht. rendelkezéseit a Ptk.
rendelkezéseivel összehangoltan kell alkalmazni. Megvizsgálva a társasház döntéshozó szervét, láthattuk, hogy az a közgyűlés, amelyen tulajdoni hányada szerint
az összes tulajdonos leadhatja a szavazatát. Megismertük, hogy a tulajdon viszonyokat az alapító okirat tartalmazza, minden más kérdésben vagy a közgyűlés
dönt, vagy az SzMSz-ben szabályokat alkotva rendezi a tulajdonostársak egymás
közötti viszonyait és korlátozza saját hatáskörét. Itt látható volt, hogy a társasház
létrejöttéhez nem kell SzMSz, viszont a társasház törvényes működéshez már
szükséges a megléte.27 A társasház szabályzatait a társasházi közösség alakítja ki,
így a szabályzatok megjelenésének formája elméletileg megegyezhet a megalapított társasházak számával. Tehát annyiféle megoldás létezhet egy témára, ahány
társasház létezik, mivel a jogszabály formai követelményt nem határoz meg, csak
tartalmi kritériumokat fogalmaz meg. A formai megjelenés sokfélesége nehezítheti

MITTÁK TÜNDE: Summarium a társasházak törvényességi felügyeletéről, in Jegyző és
közigazgatás, XVI. évfolyam 6. lapszám, http://www.jegyzo.hu/index.php?oldal=egycikk&id=2684, (2017.04.02)
26
Mellérendeltségi viszonyban álló, egyenjogú személyek között jön létre, a kötelezettek
(többségi) akaratából.
27
Hiányát egyelőre nem szankcionálják, törvényességi felügyelet erősödésével ez változhat. (Tht. 14. §).
25
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a törvényességi felügyelet által lefolytatott vizsgálatokat, vizsgálatokból levonható
következtetéseket.
Felmértem, hogy a társasház perbeli cselekvőképessége a közös képviselőn
keresztül valósul meg. Ebből az következik, hogy a törvényességi felügyelet és a
törvényességi felügyelet által indított vizsgálat a közös képviselőt, valamint a közös képviseletet ellátó céget fogja érinteni. Figyelemre méltó a számvizsgáló bizottság kiterjedt ellenőrzési jogköre, amely nem párosul számon kérhető felelősségvállalással. A számvizsgáló bizottság felelőssége legjobban az éves beszámoló
ellenőrzésénél érhető tetten, mert véleményével ellátva kerül a közgyűlés elé a dokumentum, tehát a közgyűlés joggal bízhat az ellenőrzött dokumentumban.
Látható, hogy a törvényességi felügyelet egy jogszabályi változás miatt került ki a Tht-ből. A törvényességi felügyelet elhagyása valószínűleg nem volt szándékolt, hanem hozadéka volt egy szükséges változásnak. A társasházak jelentős
száma, a társasházkezelés ellátásának heterogenitása szükségessé tette, hogy a jogszabály(ok) fejlődésével a törvényességi felügyelet visszakerüljön a Tht-ba. A szabályozás jelenlegi állapota teljes mértékben nem felel meg a gyakorlati követelményeknek, viszont megfelelő alapot nyújt(hat) a tovább lépéshez, hosszabb távon
a társasházi – ingatlanszintű – szabályozók minőségének javítása felé vezethet. Az
eljárási szabályok gyakorlati tapasztalatainak hiánya miatti eltérések, és a nem teljesen egyértelmű megfogalmazások miatt előfordulhat, hogy a szabályozás nem
fogja betöltetni a szerepét, valamint nem éri el a kívánt hatást. Ennek a lehetőségnek némileg ellentmond, hogy szúrópróbaszerűen megvizsgált önkormányzati oldalakon28 megtalálható a szabályozás jegyzői szintű kibontása.
5.1. Következtetések
A törvényességi felügyelet legnagyobb erősségének a tulajdonosi önrendelkezés
további erősödését tartom. Hipotézisemet, miszerint a jelenleg érvényben lévő jogszabály törvényességi felügyelettel foglalkozó része nem alkalmazkodik a gyakorlathoz, és alkalmazása során a társasházi tulajdonos nem rendelkezik megfelelő
érdekérvényesítő képességgel fenntartom, viszont kiegészítem azzal, hogy a jogalkotó a végrehajtási rendelet megalkotásával tovább erősítette a az érdekérvényesítést. A visszajelzések átláthatóságának növelése lehetne a további cél.
A törvényességi felügyelet legnagyobb gyengesége, hogy átláthatóan még
nem lehet keresni az eljárások eredményei között. Az esetekből a tanulás még nem
lehetséges.

28

Pl: Eger, Bp-Terézvárosi Önkormányzat, Bp-Budavári Önkormányzat.
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Absztrakt
A joghézag régi időktől fogva egyike a jogtudomány örökösen felmerülő kérdéseinek. A
probléma mindig adott társadalmi-jogi feltételekhez kötődve mutatkozik meg, melyek nagyban befolyásolják, miként reagál a jogászi társadalom és a laikusok a joghézagok létére és
kitöltésének szükségességére. A jogbölcseleti irodalom bőségesen tartalmaz olyan elméleteket, melyek a joghézagok eredetére kerestek magyarázatot, vagy egyáltalán arra, hogy
létezhet-e ilyen jelenség a jogrendszerben. Jelen írás kísérletet tesz a joghézag-fogalom
tisztázására, szemléltető példákat hoz a joghézag kitöltésének széles palettájáról, illetve
ismertetésre kerülnek egyes szabadjogi és jogpozitivista nézetek a jogintézményről, kiemelten koncentrálva három nagy magyar jogbölcselő joghézag-koncepciójára.
Kulcsszavak: jogalkalmazás, jogelmélet, joghézag, joghézag kitöltése

1. BEVEZETÉS
Általánosan elfogadott a tétel, miszerint a jogrendszer értelmi és logikai egységként gondolható el, Lukács György kifejezésével élve: „egységes komplexum”.1
További két fontos jellemzője a jogrendszernek a hézagmentesség és ellentmondásmentesség, vagyis: minden kérdésre megtalálható a helyes válasz (hézagmentesség), ám kizárólag egy válasz jöhet szóba (ellentmondásmentesség). 2 Létezik
persze olyan nézet is a jogelméletben, ami a jogrendszert félig nyitott, félig zárt
rendszerként írja le, kiemelve, hogy jogi és logikai értelemben ugyan ellentmonásmentességre és koherenciára törekvő ez a rendszer, mely állapotot viszont a fejlődés legmagasabb fokán sem tudja elérni – ám folyamatosan törekednie kell erre a
célra.3 Ezen állandó és dicséretes törekvés ellenére megesik, hogy bizonyos ese-
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tekben a jogalkalmazó a szóba jöhető jogi normák és jogalkalmazói technikák ellenére sem tud választ adni a feltett kérdésre. Ilyenkor valamiféle szabályozási hiánnyal találja szemben magát, amely hiány a jogon belül mutatkozik meg; itt merül
fel (tehát tematikailag a jogalkalmazáshoz kapcsolódva) a joghézag problémája.
A jogelméletben a XIX. század óta két szemléletmód tekintető uralkodónak
a tekintetben, hogy vajon elfogadható-e a fent említett hézagmentesség elve vagy
sem. Akik elfogadják a hézagok létét (pl. Francois Gény, Eugen Ehrlich, Herbert
L. A. Hart, stb.), azok a jog logikai nyitottsága nevet viselő elméletet szorgalmazzák: a jogban szükségszerűen léteznek joghézagok és adottak megfelelő eszközök
is arra, hogy e hézagokat ki lehessen tölteni. A másik csoportot azok alkotják, akik
a jog logikai zártsága mellett érvelnek. Szerintük ami a ius területére esik, az szabályozást igényel és a jogrendszer nem tűri el a hézagok létét. Ha pedig az adott
tényállásra nem találunk alkalmazandó jogszabályt, az azért van, mert a jogalkotó
non ius-nak tekintette az adott kérdést, tehát számára jogilag közömbös volt. Ezen
álláspontot képviselte többek között Hans Kelsen, Somló Bódog és Moór Gyula.4
A joghézag léte rendkívül érdekesen formálja át az igazságszolgáltatás arculatát: olyan képzeletbeli teret alakít ki megjelenésével, melyben három igény
keletkezik. Elsősorban igény formálódik arra, hogy minden vitás kérdésre jogi választ kapjanak a jogkereső felek; másodsorban a denegatio iustitiae elve értelmében a bíróság nem tagadhatja meg a kérdés eldöntését akkor sem, ha joghézaggal
találkozik, s nem utolsósorban a kérdésre adott válasz meg kell, hogy feleljen az
igazságosság eszményének, ami viszont már nem csupán a jog által diktált kihívásoknak való megfelelést jelent.5

2. A JOGHÉZAG FOGALMÁRÓL
A joghézag lényegének megértéséhez elsősorban a ius és a non ius között szükséges különbséget tenni: ha jogilag releváns jelenséggel állunk szemben, akkor az
adott életkörülmény jogi szabályozást igényel és megoldást kell rá találni (márpedig a joghézag a ius kategóriájába kell, hogy essék). Emellett azonban vannak
olyan területek, melyek a non ius alá esnek, s ilyenkor nem szabad a jog eszközével
közbeavatkozni (pl. privát szféra).6
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„A ius és non ius közti különbség objektív kritériumokon nyugszik: azt, hogy
a jognak mely társadalmi viszonyokat kell rendeznie, végső fokon az objektív társadalmi viszonyok jellege, tartalma és jelentősége dönti el, nem pedig
a jogalkotó akarata vagy szándéka. Másrészt a ius és non ius világa történelmileg változik, az nem mereven és határozottan körülhatárolt társadalmi relációk területe.”7

Azt is le kell szögezni, hogy a ius és a pozitív jog területe nem teljesen azonos
egymással.
„A ius körülhatárolásának alapja a jog társadalmi rendeltetése, a pozitív jog
területe körülhatárolásának az alapja a jogalkotónak az általános szabályból
megállapítható szándéka, hogy a társadalmi viszonyok, magatartások meghatározott körét jogilag szabályozni kell: vagyis a jog társadalmi rendeltetésének, a jogi szabályozás objektív szükségletének a jogalkotó által történő
fölismerése. (…) A ius és a pozitív jog területe nagyrészt fedi egymást, de
bizonyos vonatkozásokban a ius területe szélesebb (a jogalkotó nem ismerte
föl a jogi szabályozást szükségletét), más vonatkozásokban pedig szűkebb
lehet (a jogalkotó tévesen von a pozitív jog körébe olyan társadalmi viszonyokat, amelyek nem, vagy már nem igényelnek jogi szabályozást). A joghézag a pozitív jog területén kívül is előfordulhat, de mindig csak a ius területén belül.”8

A fogalomalkotáshoz szükséges alapvető ismérvek tehát a fentiek szerint foglalhatók össze. A szakirodalomban többféle, kisebb-nagyobb mértékben egymáshoz
hasonlatos definíciókkal lehet találkozni, legfontosabb közös jegyük abban a megállapításban foglalható össze, hogy ha joghézagba botlik a jogalkalmazó, akkor
világos, hogy az adott esetre nézve 1) kellene lennie szabályozásnak, de 2) nincs.9
Ez a két elem voltaképpen nem más, mint a fogalom nélkülözhetetlen alapköve.
Jelen tanulmánynak nem célja egy önálló joghézag-fogalom kidolgozása,
így e ponton inkább olyan fogalom-meghatározást vesz át, amit széles körben elfogadottnak vélelmez. Ha egy általánosnak tekinthető fogalmat keresünk, a következő fordulat jó alapot jelent: joghézag akkor áll elő, ha a hatályos jog nem tartalmaz egy, az éppen döntésre váró ügy elbírálásához szükséges olyan rendelkezést,
amelyet egyébként tartalmaznia kellene. Vagyis a joghézag „(…) olyan esetet fel-
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SZIGETI PÉTER: Jogtani és államtani alapvonalak, 2011, Rejtjel Kiadó, Budapest, 180181.
7
8

247

Doktori Műhelytanulmányok 2017

tételez, amely nem vonható az érvényes jog norma-struktúráiban rögzített magatartásminták egyike alá sem, noha kellene, hogy az eset valamely jogi norma-struktúra révén rendeződjék.”10
A definíció pontosításra szorul. Fentebb a „rendelkezés” és „magatartásminta” kifejezések szerepeltek, melyek elfogadható meghatározások, ám könnyen
belátható, hogy mindegyik igencsak óvatos megközelítés. Más helyütt találunk
olyan definíciókat, melyek kifejezetten a szabály11 vagy a jogszabály12 szót használják, s e kifejezésekkel jelölik a jogrendszerből hiányolt elemet. Helyesebb volna
azonban ezt konkretizálni, mivel a jogszabály szóhasználat túl szűkre szabott, a
rendelkezés kifejezés viszont túlontúl általánosnak mutatkozik.
Az arany középút nem meglepően a két kategória között lelhető fel. Magától
értetődik, hogy valamiféle norma, magatartásminta az, amit joghézag esetén a jogalkalmazó bíró hiányol, ezeknek viszont többféle fajtája között tehető distinkció.
Kérdéses, hogy milyen tartományt jelent a jogi norma, jogtétel, jogszabály kifejezés, be lehet-e ezeket helyettesíteni a definícióba, s ezáltal miféle értelmet nyer a
joghézag-fogalom? Tudható ugyanis, hogy a jog nem tisztán normákból (vagy nevezzük ezeket szabályoknak) áll, hanem nem normákból is, melyek közé a jogtételeket, elveket, generálklauzulákat sorolhatjuk – ám ezek is a norma kategóriába
tartoznak, ha normatartalmat fejeznek ki. A jogtétel önmagában alkalmas lehet a
jogalanyok magatartásának befolyásolására, nyelvi, gondolati egységként jelentkezik, s a norma mindhárom szerkezeti egységével bír. Számításba kell venni a
jogelveket is, melyek a kontinentális jogi kultúrában gyakorta kerülnek megfogalmazásra, mint szabály. Sokszor az jellemző az elvekre, hogy nem szabálytöltetűek,
de képesek arra, hogy egy vitás jogi kérdés elbírálásánál döntő érvként lépjenek
elő. Végezetül pedig felmerül a generálklauzulák szerepe; ezek nem önmagukban
megálló elvek, hanem azt mondhatjuk, mindig valaminek a záradékai, s egyértelmű egymásra vonatkozás áll fenn közöttük.13
Mindezek fényében az a megállapítás vonható le, hogy nem elégséges a joghézag-fogalom kapcsán a jogszabály vagy a szabály, vagy még egyszerűbben: a
rendelkezés kifejezés használata, hiszen nem csak ilyen típusú kategória hiányozhat adott esetben a jogrendszerből. A szabály-fogalmat érdemes és szerencsés kiterjeszteni a fentebb említett kategóriákra is, mert ezek is a jogrendszer elemei,
jogi tartalommal bíró és azt közvetítő építőkövei.
SZABÓ IMRE (szerk.): Állam-és jogtudományi enciklopédia, 1980, Akadémiai Kiadó, Budapest, 801.
11
Lásd például LAMM VANDA – PESCHKA VILMOS (szerk.): Jogi lexikon, 1999, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 301.
12
Lásd például SZALMA JÓZSEF: A jogtudományok kutatási módszerei (kutatásmódszertan), 2016, Patrocinium, Budapest, 117.
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Ha már van kiindulópontként szolgáló joghézag-fogalom, akkor megjegyzendő, hogy bizonyos határvonalak mentén kategóriákra oszthatóak az egyes joghézag-típusok. Eszerint az irodalom sok helyütt beszél eredeti és származékos joghézagról,14 már ami a keletkezést illeti; ismert a tág és szűk értelemben vett joghézag fogalma,15 valamint a jelleg szerinti csoportosítás (inszuffiencia-, inkonzisztencia-, indeterminencia-, és axiológiai joghézag).16

3. ELMÉLETEK A JOGHÉZAGRÓL
Lévén, hogy egy régi keletű problémáról van szó, számos bölcselkedőt foglalkoztatott a kérdés és megoldásának mikéntje. Ezek a különféle teóriák érdekes mondanivalóval bírnak, s körvonalaznak egy fontos megállapítást: egységes nézet nincsen, a megközelítések sokfélék és változatosak. Az elkövetkezendőkben ezen elméletek sokaságából kívánok bemutatni néhányat, érzékeltetve a témakör örök aktualitását.
Az elméletek között igen hangsúlyos jelentőséggel bírnak a szabadjogi iskola képviselőinek nézetei, akik úgy tartották, hogy a jogalkalmazás során a bírót
mindig megilleti bizonyos fokú szabadság, mely esetben szabadon végezhet értékelő tevékenységet. Ebből következik, hogy a szabadjogászok a joghézag kitöltése
kapcsán igencsak nagy szerepet tulajdonítottak a bírónak.17
Eugen Ehrlich, a mozgalom egyik képviselője úgy gondolta, hogy a szabad
jogtalálás a bíró jellemével, tudásával szemben a legmagasabb szintű követelményeket támasztja. Az analógiát e szabad jogtalálás legnagyszerűbb fegyverének
tekinti. Úgy határozza meg az analógiát, mint egy értékítéletet, mely a megfelelő
megoldás irányába mutat. Szerinte
„(…) szükséges, hogy a bíró elismerhesse: a tételes jognak megvannak a
maga hézagai, amiket semmiféle értelmezés nem tölthet ki. És amennyiben
ezt megállapította, úgy nem a törvény hézagmentessége, nem a jogrend hézagmentessége alapján fog ítéletet mondani, és azt a jogtételt fogja feltételezni, amelyet, mint törvényhozó helyesnek tartana, összhangban a jogrend
összes többi részével.”18

14

SZABÓ M.: i. m. (2002), 49.
SZABÓ MIKLÓS: A jogdogmatika előkérdéseiről, 1999, Bíbor Kiadó, Miskolc, 204.
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SZABÓ MIKLÓS: Ars iuris – A jogdogmatika alapjai, 2005, Bíbor Kiadó, Miskolc, 111.
17
MOÓR GYULA: Jogfilozófia, 1994, Püski Kiadó, Budapest, 213-214.
18
EHRLICH, EUGEN: Szabad jogtalálás és szabad jogtudomány, in Varga Csaba (szerk.):
Jog és filozófia, 2008, Szent István Társulat, Budapest, 26-57., 32-46.
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Ehrlichéhez hasonló elképzelést vall Rudolf Stammler és Hermann Kantorowicz is.19 Számukra a vezérfonal szintén a svájci magánjogi kódex első szakasza (melyről a következő fejezetben lesz szó): „Alkalmazható törvényi rendelkezés
híján a bíró a szokásjog szerint, szokás hiányában azon szabály szerint dönt, amelyet ő maga alkotna, ha törvényhozó lenne.”20
A probléma tárgyalása során nem lehet eltekinteni Hans Kelsen munkásságától. A tiszta jogtanban Kelsen amellett érvel, hogy noha a jogértelmezésnek igen
kiemelt szerepet szokás tulajdonítani a hézagos törvény kiegészítése érdekében,
ilyen – általa valóságosnak nevezett – joghézag valójában nincsen. Felveti azonban
azt, hogy bizonyos esetekben mégis lehetséges joghézagról beszélni: a joghézag
így Kelsen felfogásában nem más, mint az a különbség, ami a pozitív jog és egy
jobbnak, helyesebbnek tartott rend között fennáll. De vajon milyen értelemben lehet szó ilyesféle joghézagról? A pozitivista szemléletmód szerint akkor, ha az említett helyes jogrendet állítják szembe a pozitív jogrenddel és ez utóbbiban hiányokat állapítanak meg. Kelsen a valóságos joghézagon túl értekezik az ún. technikai
joghézagok problémájáról is. Technikai joghézaggal állunk szemben, ha a törvényhozó elmulaszt valamit szabályozni, amit szabályoznia kellett volna. Mindezek
elemzése után Kelsen a törvényhozói joghézagról értekezik, melynek az az érdekessége, hogy elméletileg ilyen joghézag nem létezhet, így hibás elméletet szül, ha
ennek létét valaki elfogadja. A törvényhozónak ugyanis előre kell számolnia olyan
tényállásokkal, amelyeket nem látott és nem is láthatott előre, s épp ezért nem írhatja körül azokat az eseteket, amelyekben saját helyére, a törvényhozó helyére a
jogalkalmazót állítja, hiszen, ha körül tudná írni ezeket az eseteket, akkor nem
lenne szükség arra, hogy önmagát helyettesítse. Végső soron leszögezi, hogy vannak esetek, amikor a törvényhozó rendelkezik arra az esetre, ha a törvény alapján
nem nyerhető döntés – példaként hozza fel a Svájci Polgári Törvénykönyv sokat
emlegetett 1. §-át.21
A joghézag-kérdés kétségkívül talán leghíresebb, ám ellenkező véleményen
lévő teoretikusai Hart és Dworkin. A mérsékelt pozitivista Hart rámutatott arra,
hogy a joghézag kimondottan a jogalkalmazás határterületein kerül felszínre, ott,
ahol felmerül a jogi probléma, de nem található rá jogi megoldás. Osztályozó fogalmakkal operál a jogalkalmazó, melyek egyes esetekben működnek, tehát könynyen hozzárendelhetők a jogesethez, máskor viszont alkalmazásuk kérdéseket vet
fel. Ebből következik, hogy az ilyen szabályoknak – s általában, magának a jognak
vö. MEZEI PÉTER: A bírák szerepe a jogrendszerben – A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében, in Jogelméleti Szemle, elérhető: http://jesz.ajk.elte.hu/mezei11.html, (2016.08.21).
20
MEZEI PÉTER: A joghézag kérdése régen és ma, in Jogelméleti Szemle,
http://jesz.ajk.elte.hu/mezei10.html, (2016.09.02).
21
KELSEN, HANS: Tiszta jogtan, 2001, Rejtjel Kiadó, Budapest, 57-59.
19
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- van egy ún. nyitott szövedéke. Ilyenféleképpen tehát a joghézag a jogrendszer
szükségszerű hozadékának tekinthető.22
Ronald Dworkin elmélete praktikusan összefoglalható úgy, mint „az egyetlen helyes válasz tételének” gondolata. Dworkin ezzel azt kívánja kifejezni, hogy
a jog nem lehet hézagos, ugyanis minden jogvitára választ lehet találni, s ez még a
nehéz ügyekre is igaz, amikor a jogalkalmazó bírók általános elveket hívnak segítségül a megoldás felvázolásához. Dworkin hangsúlyozza, hogy minden jogvitában
csak egy helyes válasz lehetséges, s végezetül egy szimbolikus alakot emel fel,
kikiáltva őt az eszményi Herkules-bírónak, ezzel védve azon álláspontját, miszerint minden jogvitában el lehet jutni az egyetlen helyes válasz megoldásáig – képesek tehát erre a mindennapi bírák ugyanúgy, mint az általa elképzelt eszményi
bíró-alak.23
A nemzetközi kitekintés mellett érdemes szemügyre venni a magyar jogbölcselők joghézag-felfogásait is. A rendelkezésre álló hazai irodalom gazdag, emiatt
lehetséges az, hogy e bőséges anyagból válogassunk, így jelen ponton csupán három magyar jogbölcsész nézeteinek ismertetésére fog sor kerülni: Moór Gyula,
Horváth Barna és Szabó József koncepciójára. E három tudós alak közt kollegiálistanítványi viszony állt fenn: Horváthot Moór fedezte fel (majd kapcsolatuk igencsak megromlott, erről lásd bővebben a Moór-Horváth vitát), Szabó József pedig
Horváth Barna három kiemelkedő tanítványa közül az egyik. Mindegyik nézőpontban közös, hogy írásaikban mindannyian hangsúlyt fektetnek a szillogizmus-elmélet és a szabadjogi elméletek bemutatására, melyek két ellentétes megoldással szolgálnak a joghézag problémájára.
Moór Gyula önálló tanulmányt szentelt a joghézag kérdésének. Ebben kitartóan bizonyítja, hogy a jogi szabályozás hiánya önmagában még nem jelent joghézagot – s teszi ezt abból a meggyőződésből, hogy a jogrendszert zárt egésznek
véli. Úgy érvel, hogy akik a jogrendszert nyitott rendszerként írják le, azok a hézagok létére olyan szabályokat hoznak fel példaként, melyek eredendően ugyan
helyesek voltak, de a fejlődés előre nem látható új eredményei miatt utóbb váltak
helytelenné. Summázata: a joghézag létéről való elmélkedés mindig a fennálló joggal kapcsolatban felmerült elégedetlenséget fejezi ki, tehát kritikát fogalmaz meg
a jogrendszerrel kapcsolatban, imígyen viszont a joghézag csak úgy értelmezhető,
mint jogpolitikai fogalom. Kérdés persze, hogy az ekként érvelők miért nem inkább a lex ferenda szempontját hangsúlyozzák s tűzik zászlajukra? Moór szerint
azért, mert
„(…) a törvényesség hamis látszatával, a lex lata megtévesztő lobogója alatt
könnyebbnek látszik kellően ki nem érett reformtörekvéseket diadalra vinni.
HART, HERBERT LIONEL ADOLPHUS: A jog fogalma, 1995, Osiris Kiadó, Budapest, 146.
SZIGETI PÉTER – TAKÁCS PÉTER: A jogállamiság jogelmélete, 2004, Napvilág Kiadó,
Budapest, 113-114.
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(…) A joghézag gondolata (…) nem más, mint egy olyan trójai faló, amelyben forradalmi és végső sorban anarchista velleitások vonulnak be a bírói
ítélkezés templomába.”24

Az írásból kiviláglik tehát Moór szabadjogászatot és bírói jogalkotást elutasító álláspontja, a másik oldalról pedig a jog feletti teljes rendelkezés állami jogalkotó
kezébe tétele.25
Horváth Barna Bevezetés a jogtudományba c. művében bírálja mind a szillogizmus elmélet, mind pedig a szabadjogi iskola tanait. A joghézag lényege szerinte abban rejlik, hogy áthidalhatatlan űr van a jogtétel és a jogeset között (hasonló
kifejezéssel illeti a jelenséget Moór is, aki szakadékról beszél, de nem használja az
áthidalhatatlan jelzőt, minthogy másféle eredményre jut, mint Horváth). Két kategóriát állít fel: vannak esetek, amikor a joghézag kitöltése olyan könnyen megy,
hogy szinte észre sem vesszük a joghézagba való ütközést, máskor pedig az ellenkezője történik, vagyis oly feltűnő a joghézag, hogy már-már reményveszett a vele
való bajlódás. Az előbbi eset érdekesebbnek mutatkozik, s kérdéses, miért nem
érezzük a jogintézmény létét? Horváth szerint ennek egyszerű oka van: adott egy
irracionális értékelés vagy tapasztalat, ami alapján kitölthető, ezt pedig egyezményes alapon mindenki elfogadottnak tekinti (egyszerűbben szólva: nem kételkedhetünk a szubszumálhatóságában).26
Záróakkordként a Horváthra olyannyira jellemző szellemes, irodalmias, képies magyarázatot olvashatunk:
„Hogy a jogeset és a jogtétel között vert híd irracionális élmény, ez a joghézag elemi tüneménye. Hogy ez a híd néha beszakad, ez pedig a joghézag
gyakorlati problémája. A hídverés a jogászi gondolkodás művészete, szenvtelen egybevetése, szinopszisa a jogtételnek és a jogesetnek oly célból, hogy
folytonos distinkciók segítségével a szubszumpciónak olyan alakításához
jusson el, amellyel szemben a kétely legkevésbé gyakorlati.”27

A magyarázat első olvasatban lenyűgöző, ám ha a sorok között olvasunk, könnyen
belátható, hogy Horváth nem ad kielégítő magyarázatot a joghézag problémájára,
s inkább csak még égetőbbé teszi az intézmény körül felmerülő esetleges kérdéseket. Ez azonban nemcsak e ponton jellemző Horváthnál, ugyanis más jogi jelenségek vizsgálatakor is az irodalmi pátosz köntösébe bújtatta magyarázatait, kritikáit.

MOÓR GYULA: A joghézag kérdéséről, in Emlékkönyv dr. Kolosváry Bálint jogtanári
működésének negyvenedik évfordulójára, 1939, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 308-321., 321.
25
POKOL BÉLA: A jog elmélete, 2001, Rejtjel Kiadó, Budapest, 342-343.
26
HORVÁTH BARNA: Bevezetés a jogtudományba, 2015, Attraktor, Máriabesnyő, 87-91.
27
Uo. 91.
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Szabó József a jogászi gondolkodás rétegeit elemezve jut arra a következtetésre, hogy fel kell cserélni a „szerepeket”: helyesebb, ha elfogadjuk, hogy a joghézagként jellemzett logikai űr valójában a jog igazi létét jelenti.
„Ennek természetes folyásában bizonyos hézagokat okoz az emberi elmének, s még inkább kifejezési képességünknek az a hiányossága, hogy az egészet csak részekre bontva képes felfogni. Ennek a hézagnak az átlábolásához
kell a logikum munkája.”28

Szabó szavaiból kitűnik, hogy nem tartja elképzelhetőnek a jogrendszer logikai
zárt egységként való leírását, s hibás az a tétel, miszerint a jog akkor is beszél,
amikor hallgat. Itt ismét meg kell fordítani a tételt: a jog akkor is hallgat, amikor
beszél – a jog ugyanis semmit nem árul el addig, amíg nem értelmeztük, magyaráztuk szabályait a rendelkezésre álló különféle módszerekkel.29 Szabó magyarázata is egy egyszerű és világos értelmét nyújtja a joghézag-problematikának, mely
nem ás mélyre, csak egy jól ismert, régi igazságra, a jogértelmezés fontosságára
építi fel az érvelést.

4. A JOGHÉZAG KITÖLTÉSÉNEK EGYES MÓDSZEREI
A joghézag (noha e terminus technicus csak később vált széles körben ismertté és
elfogadottá) már a jogfejlődés viszonylag korai időszakában is megmutatkozott,
hiszen ismert volt a „jogi kérdés adott, hiányzik viszont az eldöntéshez szükséges
jogi rendelkezés” problémája. A hosszú évek során különféle technikák merültek
fel arra nézve, miként lehet a hézagot kezelni, mivel lehet kitölteni. Fontos leszögezni, hogy ezen különféle hézagkitöltő megoldásoknak csak a példálózó, szemléltető jellegű felsorolása fog történni, alátámasztva azt, hogy az egyes nemzeti
jogok valóban sokféle módszert hívtak segítségül joghézag esetén. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek pontos jelentése, funkciója értelmezésre és magyarázatra
szorul mind az adott nemzeti jogrendszerek tekintetében, mind pedig akkor, ha
valamiféle közös lényegi vonásukat szeretnénk felmutatni. Ezen elemzési szemponttól eltekintve következzen tehát a hézagkitöltés színes palettájának bemutatása.
A legkorábbi ismert megfogalmazás az ókor nagy bölcselkedőjétől, Arisztotelésztől származik, aki Nikomakhoszi Etika című művében értekezik az igazságosság és a méltányosság viszonyáról. Végső konklúziója az, hogy a méltányosság
az igazságosságnak egy megnyilvánulása, nem pedig attól különböző jelenség. A
SZABÓ JÓZSEF: A jogászi gondolkodás bölcselete, in Szabó József: A jogbölcselet vonzásában. Válogatott tanulmányok, 1999, Miskolc, 114-128., 116-117.
29
Uo.
28
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jog világára vetített legfontosabb tulajdonsága pedig abban rejlik, hogy képes a
törvény helyesbítésére ott, ahol a törvény általános szövege hézagosságot mutat.
Arisztotelész tehát a joghézag legősibb megfogalmazásával megadta a joghézag
kitöltésének eszközét is a méltányosság elvének hangsúlyozásával, melyet úgy kell
gyakorolni, ahogyan valószínűleg maga a törvényhozó gyakorolná.30
A történeti áttekintésben nagy segítséget nyújt egy, a XX. század második
felében belga jogászok keze közül kikerült értekezés.31 Ezen monográfia már a
középkori istenítéletet is a joghézag jelenségére adott válaszként aposztrofálja;
mint ismeretes, az istenítélet bizonyítási eszközként funkcionált a X-XII. század
tájékán, az íratlan szokásjog idejében, s olyan súllyal esett latba, hogy adott esetben az ártatlanság vagy bűnösség megállapítására lehetett alkalmas. A következő
évszázadokban megjelent az írott jog, s ezzel együtt új lehetőségek kínálkoztak a
joghézag kitöltésére: értelemhez fordulás lehetősége, analógia alkalmazása, a tapasztalt bölcsekhez való fordulás, felsőbb bíróságok által nyújtott segítség.32
Mindezek az eszközök a XVI-XVIII. század tájékán kiegészültek a méltányosság
természeti elveivel, melyek szintén a helyes jogi megoldás felé orientálták a jogalkalmazót.33
További hasznos információkkal szolgál az a vizsgálódási szempont, mely
a nagy európai kódexek joghézagra adott megoldásait vázolja fel. Időrendi sorrendben haladva elsőként kell említeni a porosz Ptk.-t (Allgemeines Landrecht,
1794), mely a hézagkitöltés legfontosabb eszközeként tekint a bírói jogelvekre és
az analógiára. Bármelyikkel is éljen a jogalkalmazó, kötelessége az igazságügyminiszterrel tudatni a hézagkitöltés szükségességét.34 A francia magánjogi kódex
(Code Civil, 1804) igen meghatározó jelentőséggel bírt a kontinentális jogfejlődésre, ezért tárgyalása e ponton nem elhanyagolható. A törvénykönyv joghézag
esetére (a szokásjogon és a méltányosságon túlmenően) a „référé législatif” elvét
hirdeti, amely a törvényhozó hatalom jogalkotásra való felszólítását jelenti. Az
1811-ben hatályba lépett Osztrák Polgári Törvénykönyv (Allgemeines Bürgerlisches Gezetzbuch) a természetjog elveit ruházza fel hézagkitöltő erővel (nem véletlenül, hiszen a kodifikátorokra nagy hatást gyakorolt a természetjog relatív válfaja,
ami egyébként is hódító erővel bírt akkoriban). Jelentőségét tekintve kiemelkedik
a nagy kódexek közül a svájci (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 1907), mely a
ARISZTOTELÉSZ: Nikomakhoszi etika, 1987, Európa Könyvkiadó, Budapest, V. könyv,
XIV. fejezet, 151-152.
31
Lásd: Le probléme des lacunes en droit. Études publiées par Perelman, Chaim. Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1968.
32
VARGA CSABA: Kodifikáció – joghézag – analógia, in Állam-és jogtudomány, 1969/3.
szám, 566-572., 566-567.
33
MOLNÁR ADÉL: A joghézag, in Collega, 1997/4. szám, 33-36., 33.
34
VARGA: i. m. 567.
30
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következő megoldást vázolja fel: az elsőrendű hézagkitöltő a szokásjog („törvénypótló szokásjog”), s ha ez sem ad megfelelő választ, akkor felruházza a bírót, hogy
legyen ő a jogalkotó.35 Utolsósorban említhető még az olasz Ptk. (Codice Civile,
1942) „a jogrend általános elveihez fordulás”-ként meghatározott konstrukciója,
illetve az 1917-es Egyházi Törvénykönyv (Corpus Iuris Canonici), mely a következő eszközapparátust írja elő: szokásjog, analógia, jogelvek, felsőbíróságok gyakorlata, kánonjogi doktorok által elismert elvek.36
Ha a hézagproblematika XX. századi történetéből szeretnénk szemezgetni,
érdekes lehet egy pillantást vetni egy igencsak figyelemfelkeltő jelenségre: a más
jogrendszer szabályainak alkalmazására, mint hézagkitöltő mechanizmusra. Ez az
elvi megfontolás működteti többek között Kongót, ahol a belga jogot, Izraelt, ahol
az európai unió jogát és Ausztráliát, ahol is az angol jogot hívták segítségül joghézag esetén.37
A fentiek alapján látható volt, hogy az analógia régi időktől fogva a joghézag kitöltésének klasszikus módszere, de napjainkban emellett a jogalkalmazó számára kézenfekvő megoldásként szolgálhat az alapelvek alkalmazásának lehetősége, mely főleg az angolszász jogrendszert jellemezi, a nemzetközi jog pedig az
írott (vagy éppen íratlan) alapelvek alkalmazását írja elő. Ha már az alapelvek
szóba jöttek, nem kerülhetőek ki a jogi maximák (pl.: iura novit curia), a jogi hagyomány által teremtett hasznos megállapítások, melyek szintén hivatkozhatók.
Ezeken túlmenően a felsorolás nem teljes az angolszász jog további megoldásai
nélkül: joghézag esetén a jogalkalmazó bírák támaszkodhatnak a jogelméleti megállapításokra, a jogi gyakorlatra, más országok jogára, a természetjogi elvekre, illetőleg segítséget jelenthet a közérdekre való hivatkozás lehetősége is.38
A hazai irodalmat vizsgálva most Szabó Miklós rendszerezését vesszük alapul, amely által újabb szempontokat felvillantó megállapításokra juthatunk. Szabó
szerint joghézag kitöltésének kérdése esetén adott a jogalkotó felhívásának lehetősége, ugyanis a hatalommegosztás klasszikus elvét figyelembe véve jog alkotására
csak a törvényhozó hatalom jogosult, ezért tehát ahol a jog hézagos, ott a jogalkotó
köteles eljárni és új jogszabály meghozatalával orvosolni a problémát. Szabó ezután az analógiát említi, majd pedig kitér a kiterjesztő értelmezésre, melyet az analógiával egy szintre emel. Ennek magyarázata az, hogy mindkét módszer hasonló
technikát jelent, vagyis a szomszédos esetre vonatkozó szabályt úgy kell értelmezni, hogy az kiterjedhessen a joghézaggal érintett esetre. Negyedik eszközként
a mérlegelés lehetőségét említi, mely a tényállás megállapítása során jut szerephez.
35

TAKÁCS: i. m.
VARGA: i. m. 567.
37
TAKÁCS: i. m.
38
METZINGER PÉTER: Summum ius summa iniuria, avagy a jog joga – Szemantikai és öszszehasonlító jogi megközelítés, in Jura, 2006/2. szám, 40-53., 45.
36
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Ez a módszer úgy írható le, mint egy olyan megoldás, aminek segítségével a jogesetet hozzuk összefüggésbe egy szomszédos normával, nem pedig egy szomszédos szabályt kötünk össze az esettel.39
Ha már oly sokszor felmerült az analógia által nyújtott megoldás, érdemes
kicsit elidőzni e módszer felett. Az analógia kifejezés a görög filozófiából ismert,
eredeti jelentése: hasonló, megfelelő. Szemléletes ez a jelentés, ugyanis – mint
látni fogjuk – az analógia éppen a hasonlóságra alapozott érvelést jelöl. Az analógia, mint a joghézag kitöltésének eszköze „(…) egy pozitív jogszabály vagy általánosan elfogadott jogelv alkalmazása valamely hasonló, de jogilag egyáltalán
nem, vagy nem elég konkrétan szabályozott tényállásra. Az angolszász jogban a
bírói döntés alapját és legfontosabb eszközét jelenti.”40 A kifejezést ugyan a római
jogászok nem használták, de ismertek egy jogalkalmazói eljárást, mely a tényállás
hasonlóságára épült. Voltaképpen ehhez hasonlatos „analógiával” lehet találkozni
már a XII táblás körvényben is, s miután ez a technika igen elterjedtté vált, az ilyen
irányú tevékenységet idővel a jogalkotás egy nemének tekintették.41
Igen fontos különbséget tenni az analógia két formája között, mert e kettő
jelenti magát az analógiát. Az analogia iuris (joganalógia) azt hivatott kifejezni,
hogy hasonló szabályozás hiányában a jogalkalmazó a jog általános alapelveire
támaszkodhat. Ezzel szemben az analogia legis (törvényanalógia) arra utal, hogy
adott egy ügy, mely történeti tényállását tekintve nagyban megegyezik az alkalmazott norma törvényi tényállásának lényegi elemeivel. Érdekesség, hogy a magyar joggyakorlatban e két fogalom elkülönülése nem érhető tetten; Blutman
László rámutat arra, hogy a bírói gyakorlat nem hivatkozza az analógia valamely
formáját, s ez talán érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy a megkülönböztetés
valójában nehezen érzékeltethető. Általánosságban elmondható, hogy a két típus
között a hangsúly nem a pozitív jogi megjelenésen van, hanem az analógiaként
alkalmazott jogszabály általános vagy konkrét jellegén.42

5. ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK
A tanulmány részletesen áttekintette és körüljárta a joghézag-problematika különböző oldalait, ezáltal hangsúlyosan alátámasztotta azt az egyszerű igazságot, hogy

39

SZABÓ M.: i. m. (2002) 51-52.
LAMM – PESCHKA (szerk.): i. m. 294.
41
FÖLDI ANDRÁS – HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, 2009, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 75.
42
BLUTMAN LÁSZLÓ: A jogdogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban, in Jogtudományi Közlöny, 2007/6. szám, 275-291., 282.
40
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a joghézag régi időktől fogva örökösen felmerülő kérdése a jogtudománynak. Tapasztalható volt ezáltal a joghézag-fogalom megalkotásának bizonyos nehézségei
a pontos szóhasználat kapcsán, valamint a jogbölcseleti irodalom színes és változatos joghézag-koncepció, melyek sokszor valóban nem hozzák közelebb sem a
laikust, sem a jogászt a jelenség megértéséhez. A hézagkitöltés egyes módszereinek vizsgálata akár egy további tanulmány kiváló témáját szolgáltathatja, hiszen
mint rögzítésre került, érdemes megvilágítani az egyes módszerek adott nemzeti
jogban való funkcióját.
Könnyen belátható az az igazság, hogy a joghézag, mint örök kérdés mindig
adott társadalmi-jogi feltételekhez, tehát jogtípushoz, jogrendszerhez, jogpolitikához kötődve mutatkozik meg, s ezek a feltételek nagyban befolyásolják, miként
reagál a jogi társadalom és a laikusok a joghézagok létére és kitöltésének szükségességére. Tetten érhető azonban egy általános igény a jogrendszerrel kapcsolatban, melynek jelszavai: stabilitás, jogbiztonság és állandósság.43 Egy állandóan
változó világban, ahol megállíthatatlan változásban vannak az igények és szükségletek, ez különösen nehéz feladatot ír elő, de pontosan ezért értékelődik fel a jogalkotói és jogalkalmazói munka fontossága. Éppen e két hatalmi ág az, amely felelős a joghézagok megfelelő kezeléséért és a jogrendszer koherenciájának megteremtéséért – bárhogyan is vélekedjünk a joghézagok eredetéről, létéről és megoldásáról.
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Absztrakt
Vajon lehet-e munkához kapcsolódó jogosítványokról, mint emberi jogokról beszélni, azaz
vannak-e a munkához kapcsolódó jogoknak olyan ismérvei, amelyek alapján emberi jogként azonosíthatjuk őket? A jogirodalom – Virginia Mantouvalou csoportosítása szerint –
az elhatárolás szempontjait három megközelítésben tárgyalja, és jut más-más következtetésre a munkához kapcsolódó jogok emberi jogi mivoltát érintően. Az első, a pozitivista
nézőpont, amely azokat a munkához kapcsolódó jogokat tekinti emberi jognak, amelyek
valamely nemzetközi dokumentumban nevesítve vannak. A második megközelítés az elhatárolás szempontjának az intézményes jogvédelem létét vagy hiányát jelöli meg, a harmadik nézőpont az emberi jogok és a munkához fűződő jogok kapcsolatának vizsgálata során
azt kutatja, hogy az utóbbiak rendelkeznek vagy nem az emberi jogok alapvető jellemzőivel.
A cikk a három nézőpont elemzésével és ellentmondásainak feltárásával felvázolja azokat
a gondolati csomópontokat, amelyek segítséget nyújthatnak a kérdés megítélésében, az
azonosítás vagy elhatárolás körében.
Kulcsszavak: emberi jogok, munkához kapcsolódó jogok, munkajogok emberi jogi egyezményekben

Az emberi jogok az egyéneket abszolút érvénnyel megillető jogosultságok, függetlenül helytől és időtől; nem az állam által belső jogszabályban teremtett jogok,
hanem általános emberi értékrendből következnek, az ember emberi mivoltából
származnak. Hagyományosan emberi jog például az élethez, emberi méltósághoz
való jog, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, véleménynyilvánítás-, egyesülés, gyülekezés szabadsága stb.. Az emberi élethez történeti és társadalmi okokból a
munka szorosan hozzákapcsolódik,1 a munkavégzés az emberi élet meghatározó
tevékenysége, jellemzően életünk közel harmadának színtere, meghatározza mindennapi életvitelünket, személyiségünket, kapcsolatrendszerünket. Olyan tényező,

HAJDÚ JÓZSEF – ROSSU BALÁZS – RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Az Alaptörvény munkajogi
tartalmú cikkeiről, in BADÓ ATTILA (szerk.): Számadás az Alaptörvényről. Tanulmányok a
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak tollából, 2016, Magyar
Közlöny Lap- és Kvk, Budapest, 65.
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amely során elszenvedett sérelmek magánéletünkre, hétköznapjainkra, személyiségünk fejlődésére alapvető befolyást gyakorolhat. Vajon érhetnek munkavállalókat olyan jogsérelmek, amelyek emberi mivoltukra hatnak? Megilletik-e az egyéneknek egy meghatározott, munkavállalás elve mentén szerveződött csoportját
olyan jogok, amelyek emberi jogként értelmezhetőek?
A cikkben azt vizsgálom meg, hogy lehet-e munkához kapcsolódó jogosítványokról, mint emberi jogokról beszélni, vannak-e a munkához kapcsolódó jogoknak olyan ismérvei, amelyek alapján emberi jogként azonosíthatjuk őket és a
mellett kívánok érvelni, hogy egyes munkához kapcsolódó jogosultságok is rendelkezhetnek olyan karakterrel, amely miatt azok emberi jognak minősülhetnek.
A témáról való gondolkodás abból a szempontból sem mellékes, hogy vajon egyes
munkavállaláshoz kapcsolódó jogokat csak belső, vertikális védelem illet, avagy
egyes jogok tekintetében azokat körülöleli-e egy horizontális, a nemzetközi jog
által szőtt védelmi háló. Hiszen ekkor ezeknek a jogoknak három vetülete is azonosítható: a munkáltató és munkavállaló közti, a munkajogi alanyok és állam közötti valamint az állam és nemzetközi szervezetek közötti. A kérdés nem az, hogy
bármely munkához kapcsolódó jogosítvány hasonló súllyal ítélendő-e meg, mint
például az élethez vagy a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalmához való
jog, mert arra a felelet egyértelműen nem. Sokkal inkább arra keresem a választ,
hogy mitől, milyen ismérvektől válik egy jogosultság emberi joggá, és azok az
ismérvek fennállnak-e a munkajogok bármelyikére. Azonban ennek az előkérdése
az, hogy egyáltalán meghatározhatóak-e olyan ismérvek, amelyek egy jogot emberi joggá nemesítenek.
A cikk első részében fogalmilag tisztázom, hogy mit értek emberi jogok,
alapjogok, munkához kapcsolódó jogok alatt, és melyek azok jellegzetességei. Ezt
követően azokat az elméleteket mutatom be csoportosítva, amely alapján megítélés születik a jogirodalomban arról, hogy egy jogosultság emberi jogként azonosítható-e, és mindezt egy olyan kitekintéssel teszem, amelyben bemutatom, hogy
milyen munkajogi jogosultságok jelennek meg emberi jogi dokumentumokban.
Végül arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen munkához kapcsolódó jogosultságokról és mennyiben állítható, hogy azok emberi jognak minősülnek.

1. EMBERI JOGOK, ALAPJOGOK, MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK
Az emberi jogok alatt olyan jogokat értünk, amelyek az embereket emberi mivoltuknál fogva illetik meg. Függetlenek egy adott állam belső jogrendszerétől, azaz
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belső tartalmuk jelent olyan értékállandóságot, amely autonómiát, szupranacionalitást biztosít számukra.2 Ez alapján a rövid definíció alapján önmagában még nehezen körülhatárolhatóak azok a jogosultságok, amelyek emberi jognak tekinthetőek, így a fogalom összetettsége miatt célszerűbb azokat a jellegzetességeket
meghatározni, amelyek egy jogot emberi joggá emelnek. Ezek közül az egyik, az
egyetemes érvényesség,3 miszerint ezen jogosultságok azok, amelyek mindenkit
mindenhol megilletnek, mivel minden államban érvényesülniük kell azok kulturális, gazdasági, társadalmi különbségeire tekintet nélkül. További jellegzetességük,
hogy van morális jogi alapjuk, kikényszeríthetőek és van egy olyan egységes mércéjük, amely alapján tartalmuk jól körülhatárolható.4
Hagyományosan keletkezéstörténetük alapján csoportosíthatóak az emberi
jogok. Az első generációs jogok jellemzően olyan szabadságjogok, amelyek azt a
célt kívánják szolgálni, hogy az emberek élete, tevékenysége, társadalmi helyzete
zavartalan legyen, azt az állam ne korlátozhassa. Olyan negatív jogosultságok tehát, amelyek az állami hatalom fékjéül szolgálnak, az államtól tiszteletet, be nem
avatkozást követelnek. A jog jogosultja az egyén, kötelezettje az állam, tartalma a
cselekvéstől való tartózkodás.5 Az első generációs jogok bázisán, azokból kifejlődve jelentek meg a második generációs jogok, azaz a gazdasági, szociális és kulturális jogok. A második generációs jogok jogosultja az egyén, azonban a kötelezetti oldalon már nemcsak az állam, hanem harmadik szereplő, például egy munkáltató is állhat. Tartalmuk pedig már összetett, a cselekvéstől való tartózkodáson
túl konkrét állami beavatkozás, „tegyél értem” igényét is jelenti, szemben az első
generációs jogok „hagyj békén” szemléletével. A jogtudomány nem ismeri el egységesen emberi jogoknak a második generációs jogokat, mivel vitatható a morális
alapjuk, kikényszeríthetőségük, általános érvényesülésük és egységes értelmezhetőségük.6 Mivel a munkához kapcsolódó jogosultságok második generációs jogosultságok, így emberi jogként történő elismerésüket érintően többféle, élesen különböző álláspontok látnak napvilágot, ennek a dilemmának a tartalmi kérdéseivel
a cikk következő részében foglalkozom.
A továbbiak kifejtése előtt nem kerülhető meg az emberi jogok, alapjogok,
és az alanyi jogok fogalmai közötti különbségtétel. Alapjoggá egy emberi jog akkor válik, ha az az állam alapdokumentumában megjelenik. Egy emberi jog alapjogi minősítéséhez szükség van tehát állami beavatkozásra, amely eredményekép-

KISS GYÖRGY: Alapjogok kollíziója a munkajogban, 2010, Justis Bt., Pécs, 95.
HALMAI GÁBOR – TÓTH GÁBOR ATTILA (szerk.): Emberi jogok, 2003, Osiris, Budapest, 85.
4
KISS: i. m. 70.
5
HALMAI – TÓTH: i. m. 84.
6
Uo. 86.
2
3

261

Doktori Műhelytanulmányok 2017

pen az emberi jogok belső jogszabályban testesülnek meg, ezáltal közvetlen kötelezettséget keletkeztetve a magánszemély és állam viszonyában.7 Ehhez képest az
alanyi jog egy küszöbértéket jelent, az alapjognak egy olyan minimumát, amely
érvényesítéséért konkrét tevőleges magatartás követelhető az államtól.
Az emberi jogok az államot kötelező normák, mely kötelezettség származhat nemzetközi jogi dokumentumból, vagy – alaptörvényi elismerése esetén –
belső, nemzeti normából. Az államnak nemcsak tiszteletben kell tartania az emberi
jogokat, hanem gondoskodnia kell azok védelméről. Azonban nem szükségszerűen ismernek el alapjogként valamennyi emberi jogot az államok, illetve nem valamennyi alapjog tekinthető emberi jognak.8 Az emberi jogok eredetük szerint nem
köthetők egyértelműen egy-egy állam jogalkotásához, de alapvető jogként jellemzően részei egy adott állam jogrendszerének, mivel az emberi jogok alaptörvénybe
foglalása jellemzően a XXI. század szinte minden alkotmányára jellemző.9 Így hiányos vagy ellentmondó szabályozás esetén az emberi jognak meghatározó szerep
juthat.
A cikkben munkához kapcsolódó jogok alatt olyan jogosultságokat értek,
amelyek a munkavállalói szerephez kötődnek, a munkavégzés által testesülnek
meg. Nem amellett kívánok érvelni, hogy valamennyi nemzeti jogszabályban megjelenő munkához köthető jogosultság értelmezhető emberi jogként. Azt gondolom,
hogy a munkához kapcsolódó jogok csoportjából kiemelhető néhány jog – mind
individuális, mind kollektív –, amelynek emberi jogi vetülete is felmerülhet, emberi jogi arculata kirajzolódhat. Ilyen jogok például a munka szabad megválasztása, kényszermunka tilalma, a tisztességes munkafeltételekhez való jog, tisztességes bérezés, szakszervezetek alakításának, ahhoz való csatlakozásnak a joga és a
sztrájkhoz való jog.
A munkához kapcsolódó jogok második generációs jogok, ezen belül leginkább gazdasági jogok. A XIX. századtól az alapjogok részeként definiálták Robespierre például a munkához való jogra, mint egyetemes elidegeníthetetlen
emberi jogra tekintett10-, ugyanakkor a klasszikus természetjogi gondolkodásban
a munkához való jog épp a szabadságot biztosító emberi jogok korlátozását jelenti.11
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A munkához kapcsolódó jogosultságok kettős természetűek: vannak inkább
szabadságjogi jellegűek és inkább szociális jogi jellegűek. Szabadságjogi jellegűek
a kényszermunka tilalma, a szakszervezetek létrehozásának és ahhoz való csatlakozásnak a joga, sztrájkhoz való jog, ellenben a tisztességes bérezéshez, méltányos
munkafeltételekhez való jog már inkább szociális jellegűek.

2. MEGÍTÉLÉSEK A MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOSULTSÁGOK EMBERI
JOGKÉNT TÖRTÉNŐ ELISMERÉSÉBEN

Az emberi jogok és munkához kapcsolódó jogok összefüggéseinek vizsgálata az elmúlt években nagy érdeklődésre tartott számot gyakorló és elméleti jogászok, szakszervezeti képviselők és aktivisták körében nemzetközi szintéren.12 Virginia Mantouvalou, brit jogtudós összegzése szerint a munkához kapcsolódó jogosultságok és az emberi jogok kapcsolatát érintően három megközelítés létezik. Az
első a pozitivista, amely szerint munkához kapcsolódó jogok akkor lehetnek emberi jogok, ha azt valamely emberi jogi „szerződés” annak nyilvánítja.13 Az emberi
jogi jelleg ebben a megközelítésben a „jogszabályból”, szerződésből, nemzetközi
jogi dokumentumból következik, ezek önmagukban megalapozzák a munkához
kapcsolódó jogok emberi jogként történő elismerhetőségét.
A második a szervezeti megközelítés, amely alapvetően a pozitivista szemléletből indul ki, de a kikényszeríthetőségre helyezi a hangsúlyt az elhatárolás körében. E szerint a kérdésre a bírói vagy egyéb igényérvényesítés eredménye alapján adható válasz, hiszen ahhoz, hogy egy munkához kapcsolódó jogosultság emberi jogként elismerhető legyen nemcsak az szükséges, hogy valamely emberi jogi
dokumentum tartalmazza, hanem az is, hogy az valamilyen igényérvényesítés útján az konkrét érvényesülést nyerjen.
A harmadik, normatív megközelítés fókuszpontjában az emberi jogok és
munkához való jogok főbb karaktereinek összevetése áll. Nem kapcsolódik az
előző megítélésekhez, azt határozza meg, hogy melyek azok a sajátosságok, amelyek az emberi jogokat megkülönböztetik, emberi joggá emelik. Álláspontjuk szerint a munkához kapcsolódó jogosultságok néhány alapvető jellegzetességükben
különböznek az emberi jogoktól: nem olyan morális parancsokon alapulnak, amelyek megsértése azonnali és kikényszeríthető intézkedést követel, nem általánosan
12
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alkalmazhatóak, nem jelölnek ki alapvető határokat, így nem elég egzaktak, jól
körülhatárolhatóak, és nem időtlenek.
2.1. Kitekintés: munkához kapcsolódó jogosultságok emberi jogi dokumentumokban
A munkához kapcsolódó jogosultságok emberi jogi megítélésnek körében mind a
pozitivista, mind a szervezeti megközelítés abból indul ki, hogy egyes munkához
kapcsolódó jogokat tartalmazzák emberi jogi dokumentumok, ezért szükségszerű
tisztázni a hivatkozás alapjául szolgáló dokumentumok körét, érvényesülésük, kikényszerítésük rendjét és hatáskörét.
A második világháború emberi jogsértései és következményeik rámutattak
arra az égető szükségre, miszerint az emberi jogokat nemzetközi védelem alá kell
helyezni. A háború bebizonyította, hogy nemzetállamok belső jogszabályaira nem
bízhatóak emberi jogi kérdések, mivel a belső jogszabályi kiskapuk súlyos emberi
jogi jogsértéseket legalizálhatnak, amelyek egyúttal kortól és helytől független
morális parancsok negligálását jelentik. A jogvédelem magasabb szintre helyezését látták indokoltnak, egy olyan nemzeti szabályok felett álló jogrendszer létrehozásával, amely alapján emberi jogi jogsértések esetén más állam törvényeibe, jogalkalmazásába történő beavatkozás lehetősége biztosított. Így jött létre az Egyesült
Nemzetek Szövetsége 1945-ben, amely alapokmányában említésre kerül az emberi
jogok tiszteletben tartásának alapvető igénye, ezáltal nemzetközi közösségi szintre
emelve azt.14 Az Alapokmány 56. cikke előírta, hogy a tagállamok tegyenek lépéseket e cél érvényesülése érdekében. Ennek jegyében az ENSZ Közgyűlése 1948.
december 10. napján elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A dokumentum meghatározó jelentőségű annak ellenére, hogy „csak egy nyilatkozat”,
amely kötelező erővel nem bír, de jellegén messze túlmutat. Egyes álláspontok
szerint az alapokmány autentikus értelmezéseként kötelező erejűvé vált, az általános szokásjog részét képezi.15
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a jogok széles skáláját vonultatja
fel és határozza meg azok tartalmát. Klasszikus első generációs szabadságjogokon
túl gazdasági, szociális és kulturális jogokat is tartalmaz, így munkával kapcsolatos jogok is megjelennek benne.

ENSZ Alapokmányának 55. cikke: az ENSZ elő fogja mozdítani (…) az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre, vagy vallásra való
tekintet
nélkül
történő
általános
tiszteletben
tartását.
http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/186, (2016.12.08).
15
KARDOS GÁBOR: Ratifikáció és a lelkiismeret parancsa, in Fundamentum, 1998/3, 147149. http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/98-3-16.pdf, (2017.03.19).
14
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A nyilatkozat 23-24. cikkei biztosítják a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos munkafeltételekhez, a munkanélküliség elleni védelemhez, az egyenlő munkáért egyenlő bérhez, a méltányos fizetéshez, szakszervezet alakításához, ahhoz való csatlakozáshoz, fizetett szabadsághoz, munkaidő észszerű korlátozásához való jogot.
A nyilatkozat elfogadása számos, az emberi jogok védelme körében vitathatatlan súlyú következménnyel járt, többek között az ENSZ Alapokmánya emberi
jogi rendelkezéseinek magyarázata, értelmezési alapja lett. Az emberi jogok egyetemes jellegét megszilárdította, amelynek köszönhetően az a fogalom tényálláselemévé vált, kétséget kizáróan rögzítve, hogy olyan jogosultságokat jelentenek, amelyek minden embert mindenhol megilletnek. Továbbá született egy egységes
mérce az állami cselekvések megítélésére és értékelésére, és megkezdődött az a
folyamat, amely eredményeként megtörtént az emberi jogok nemzetközi egyezményekbe foglalása.16
A nyilatkozatban megfogalmazott jogok két nemzetközi egyezményben kerültek rögzítésre, közel húsz évvel később 1966-ban. Az egyik a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a másik a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. A két dokumentum hosszú politikai
kompromisszum eredménye eltérő ellenőrzési és igényérvényesíthetőségi mechanizmussal, és azzal az alapvető szemléletbeli különbséggel, hogy a polgári és politikai jogok vonatkozásában az államokat a jogok tiszteletben tartásának és védelmének kikényszeríthető kötelezettsége terheli, ellenben a gazdasági, szociális és
kulturális jogok nem minden esetben kikényszeríthetőek, függenek az adott ország
gazdasági teljesítőképességétől.17
A munkához kapcsolódó jogosultságokat a két egyezmény kettéosztja: egy
részük a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, másik –
többségi – részük a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában található. Polgári és politikai jogként került meghatározásra a
szakszervezetek alakításának, az ahhoz való csatlakozásnak a joga, amely csak az
egyezményben meghatározott feltételek alapján korlátozható. Az egyezmény alapján szigorúan csak ez az említett két jog nyer védelmet, nem kerül explicit rögzí-

HALMAI – TÓTH: i. m. 144.
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában az államok kötelezik magukat, hogy tiszteletben tartják és biztosítják az Egyezségokmányban elismert jogokat,
minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának szövege szerint az államok törekedni kötelesek az Egyezségokmányban
elismert jogok előmozdítására és tiszteletben tartására.
16
17
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tésre e körben sem a kollektív tárgyaláshoz, sem a sztrájkhoz való jog. A munkához kapcsolódó jogosultságok széleskörűen a Gazdasági, Szociális és Kulturális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmány három cikkében jelennek meg, úgymint a
munkához való jog, az igazságos és kedvező munkafeltételekhez való jog, azon
belül a méltányos, egyenlő munkabér, egészséges és biztonságos munkakörülmények, szakmai előmenetel, fizetett szabadság, munkaidő ésszerű korlátozásának
joga. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
megismételve, de cizelláltabban tartalmazza a szakszervezet alakításához, csatlakozásához való jogot, mint politikai jogokat tartalmazó párja, illetve kiegészíti azt
a sztrájkhoz való jog külön nevesítésével.
Az általános emberi jogvédelmi kereteken túl, a mellett kialakult az emberi
jogok regionális szintű védelmi rendszere. Így a fenti egyezmények mellett regionálisan is alakultak közösségek, amelyek létrehozták saját emberi jogok védelmére
hivatott egyezményeiket. Mind Európában, mind Amerikában, mind Afrikában találunk olyan kontinentális szervezetet, amely önálló jogalapon, önálló dokumentum alapján, saját igényérvényesítés útján emberi jogokat véd.
Európában 1950 novemberében az Európa Tanács égisze alatt született meg
az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét hivatott szolgálni. Az egyezményt hagyományosan olyan
dokumentumnak tartják, amely elsősorban polgári és politikai jogokat véd, így abban munkavállaláshoz kapcsolódó jogosultságok expressis verbis nem jelennek
meg. A szociális jogok védelmében 1961-ben írták alá az Európai Szociális Kartát,
amely kiegészítő jegyzőkönyveivel és módosításaival együtt mára egy kartacsomaggá vált. A karta azt a felfogást tükrözi, hogy a szociális jogok nem az embernek
emberi mivoltából származó alapjogok, hanem olyan állami kötelezettségek, amelyek teljesítésének mértéke az állam gazdasági teljesítőképességétől függ.18
Az emberi jogok amerikai védelme két alapvető forrásra vezethető vissza:
az egyik az Emberi Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozata, a másik pedig
az Emberi Jogok 1969. évi Amerikai Egyezménye (San Joséi Paktum, Costa Rica,
1969).19
Az emberi jogok amerikai védelme a pánamerikai gondolattal párhuzamosan fejlődött.20 Az amerikai kontinens nemzetközi jogi fejlődése, emberi jogvédelemhez fűződő viszonya a XIX-XX. században gyakran megelőzte az európai fo-

HALMAI – TÓTH: i. m. 164.
KARDOSNÉ KAPONYI ERZSÉBET: Az emberi jogok nemzetközi védelme, 2000, Budapest,
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/118/1/kaponyi_erzsebet.pdf, (2017.03.14).
20
RAISZ ANIKÓ: Az emberi jogok amerikaközi védelme, in Sectio Juridica et Politica,
2010/28, 281. http://www.matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/tomus_28_2010/ISSN_08666032_tomus_28_2010_281-295.pdf, (2017.03.14).
18
19
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lyamatokat. 1890-ben Washingtonban hozták létre az Amerikai Államok Nemzetközi Unióját, amely átalakulását követően 1948-ban elfogadott alapokmánya – hasonlóan az ENSZ alapokmányához – csak utalást tartalmaz az emberi jogokra.21
Az emberi jogok katalógusát és értelmezését nem az alapokmány részletezi, hanem
a IX. Nemzetközi Amerikaközi Konferencián megszületett Emberi Jogok Amerikai Nyilatkozata, amely fél évvel előzte meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A Nyilatkozat – amely politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat
egyaránt tartalmaz – egyértelműsíti, hogy az ember alapvető jogai az ember személyiségéhez kötődnek, állampolgárságra tekintet nélkül. A 27 deklarált jogon belül szűk körben jelennek meg munkához kapcsolódó jogosítványok. Nevezetesen
csak négy: a munkához, a méltányos bérezéshez, a pihenéshez és a fizetett szabadsághoz való jog.22
Az amerikai emberi jogi katalógus másik alapvető jogforrása az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye, amelyet 1969. november 22-én írtak alá a Costa Ricai San Joséban rendezett Amerikaközi Diplomáciai Konferencián. Az egyezmény a
polgári és politikai jogok széleskörű katalógusát adja, azonban ugyanezt a részletezést a gazdasági, szociális és kulturális jogok körében már nem végzi el, csupán
fokozatos fejlesztésüket deklarálja. A gazdasági, szociális, kulturális jogokra vonatozóan később sor került az egyezmény egy jegyzőkönyvvel való kiegészítésére.
Az emberi jogok regionális védelme céljából született alapdokumentumok
sora ezzel nem zárult le. Az alapprobléma illusztrálása szempontjából nem indokol
kifejtést, de említést teszek arról, hogy az afrikai államok jogfejlődése egészen eltérő módon alakult, mint az eddig bemutatott államoké, köszönhetően annak, hogy
ugyanebben az időszakban ők elsősorban gyarmati láncok kötelékétől kívántak
megszabadulni. Az 1963-ban létrejött Afrikai Egységszervezet alapdokumentumában még nem foglakozott emberi jogokkal, egészen 1981-ig, amikor elfogadták az
Emberi Jogok Afrikai Kartáját. Az afrikai államok élesen eltérő kultúrájának, szokásjogának és a kollektív jogoknak biztosított elsőbbség okán az alapdokumentum
lényegesen eltérő szemlélettel bír, mint európai vagy amerikai társaik. Gazdasági,
kulturális és szociális jogoknak csupán szűk körét érintik minimális tartalommal
felruházva. A munkához kapcsolódó jogok közül az egyenlő munkáért egyenlő bér
elve, de a hangsúly inkább a tiszteletben tartáson van, mintsem az állam pozitív
kötelességén, hogy e jogokat biztosítsa.23 Ázsiában az emberi jogok egyetemességére való nézetek erős ellenállásba ütköztek, köszönhetően kulturális, vallási

Alapokmány 3. cikk k) pont: a tagállamok kinyilvánítják az egyén alapvető jogait fajra,
állampolgárságra, felekezetre vagy nemre való tekintet nélkül. (…) az állam tiszteletben
tartja az egyén jogait és az egyetemes erkölcsi alapelveit.
22
Emberi Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozatának 14-15. cikk
23
BAYER – KÁLLAI: i. m. 191. o
21
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okoknak vagy a demokratikus intézményrendszer hiányosságának. Van elmozdulás az emberi jogok elfogadásának irányába, azonban egységes deklarációk nem
születtek.
2.2. Elhatárolási elméletek dilemmái
Összegezve az eddigieket kijelenthető, hogy az emberi jogok védelmének nemzetközi, szupranacionális rendszere összetett, egymást kiegészítő, erősítő, néhol
gyengítő, helytől és időtől függő különböző alapdokumentumon alapul. Ugyanakkor a munkához kapcsolódó jogok emberi jogként értelmezhetőségére vonatkozó
pozitivista megközelítés azt hangsúlyozza, hogy az emberi jogi alapdokumentumokban rögzített munkához kapcsolódó jogok emberi jogoknak minősülnek.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a munkához, a munka szabad
megválasztásához, a méltányos munkafeltételekhez, a munkanélküliség elleni védelemhez, az egyenlő munkáért egyenlő bérhez, a méltányos fizetéshez, szakszervezet alakításához, ahhoz való csatlakozáshoz, fizetett szabadsághoz, munkaidő
ésszerű korlátozásához való jogot tartalmazza. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában a szakszervezetek alakításának, az ahhoz való csatlakozásnak a joga kerül meghatározásra. A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya szól a munkához való jogról, az igazságos és
kedvező munkafeltételekhez való jogról, azon belül a méltányos, egyenlő munkabér, egészséges és biztonságos munkakörülmények, szakmai előmenetel, fizetett
szabadság, munkaidő ésszerű korlátozásának jogáról. Az Emberi Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozatában a munkához és a méltányos bérezéshez való
jog, pihenéshez, fizetett szabadsághoz való jog jelenik meg,24 az Emberi Jogok
Amerikai Egyezménye a munkához kapcsolódó jogokat nem is részletezi.
Azaz különböző dokumentumok különböző jogosultságokat, különböző
hangsúllyal tartalmaznak, és nem létezik egységes iránymutatás arra nézve, hogy
melyiket kell figyelembe venni a munkajogok emberi jogi megítélése során. Nem
létezik olyan egységes jogi katalógus sem, amely valamennyi dokumentum szintetizálásaként meghatározható lenne. A pozitivista megközelítés legnagyobb ellentmondása tehát az egységes és objektív mérce hiányán alapul. Az, hogy mely
munkához kapcsolódó jogosultság minősül emberi jognak nem múlhat pusztán
azon, hogy egy alapdokumentum tartalmazza-e avagy nem. Ellenkező esetben azzal a kakofóniával kellene szembenéznünk, amely annak következtében alakul ki,
hogy országonként vagy régiónként különböző jogokat tekintünk emberi jognak.
Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy az, hogy milyen jogokat deklarál egy

24

Emberi Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozata 14-15. cikk.
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egyezmény politikai kompromisszum eredménye, azt tartalmazza, amiben meg lehet állapodni, azonban absztrakt fogalomelhatárolás nem múlhat egyéni (tagállami) pillanatnyi érdekeken.25
A pozitivista megközelítés nem alkalmas annak a dilemmának a feloldására,
hogy hogyan, milyen szempontok alapján ítélendő meg a kérdés akkor, ha a különböző dokumentumok különböző prioritásokat állítanak fel, különösen abban az
esetben, ha a két különböző prioritáson alapuló dokumentum van érvényben
ugyanazon a területen. A pozitivista megközelítés alapján így nem adható megnyugtató válasz arra a kérdésre, hogy munkához kapcsolódó jog minősülhet-e emberi jognak vagy sem.
A szervezeti megközelítés alapján egy munkához kapcsolódó jog, akkor minősülhet emberi jognak, ha emberi jogi dokumentum tartalmazza és valamilyen
jogérvényesítési eljárásban érvényesülést is nyer. Így a pozitivista szemlélethez
képest az is feltétel, hogy a jog megsértése esetén rendelkezésre álljanak a védelme
érdekében hatékony bírói vagy egyéb fórumok. Tekintettel arra, hogy az emberi
jogi dokumentumok ellenőrzésének és megsértésének jogkövetkezmény-rendszere
színes, ezen elmélet alapján sem jutunk sokkal megbízhatóbb következtetésekhez
a munkához kapcsolódó jogok emberi jogi jellegét illetően, mint a pozitivista társa
alapján. A dilemmát tovább mélyít az, hogy már annak a megítélése is, hogy egy
jogot egy adott dokumentum véd, avagy sem, változhat az idők folyamán, amelyre
jó példa az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyes munkajogi jogosultságokat
érintő gyakorlatában bekövetkezett fordulat. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye – ahogyan azt korábban említettem – szövegszerűen nem deklarál munkához
kapcsolódó jogokat. A Bíróság évtizedeken keresztül az egyezmény formális értelmezésének köszönhetően nem is tartott védőernyőt ezen jogosultságok felé, egészen a 2000-es évekig, amikor a Sidabras and Džiautas v. Lithuania26 ítéletében
kiterjesztő jogértelmezéssel a magánélet tiszteletben tartásának jogából levezette
a foglalkozás szabad megválasztásának jogát, amely megsértése miatt Litvániát
elmarasztalta. A folyamat ezzel a döntéssel nem zárult le, hiszen a bíróság tendenciaszerűen kezdett el egyes munkavállaláshoz kapcsolódó jogokat az egyezmény
rendelkezései között értelmezni.27
A normatív megközelítés nem kapcsolódik egyik korábban ismertetett nézőponthoz sem, egyfajta erkölcsi igazságosság kérdését veti fel. Ezen álláspont
szerint a munkához kapcsolódó jogokat alapvető jellemzőik élesen elkülönítik az
25

MANTOUVALOU: i. m. (2012) 155.
Sidabras and Džiautas v. Lithuania - 55480/00 and 59330/00 Judgment 27.7.2004
[Section II]
27
MANTOUVALOU, VIRGINIA: Labour Rights in the European Convention on Human
Rights: an Intellectual Justification for an Integrated Approach to Interpretation, in Human
Rights Law Review 2013/3., 8.
26
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emberi jogoktól. Így például a munkához kapcsolódó jogosultságok azért nem lehetnek emberi jogok, mert nem jelentenek olyan morális parancsokat, amelyek
megsértése azonnal kikényszeríthető intézkedést igényel, nem általánosan alkalmazhatóak, nem elég körülhatároltak és nem időtlenek. Terjedelmi okok miatt a
cikkben nem célom az álláspont ellen érvelni, azonban összefoglalóan annyit célszerű rögzíteni, hogy vitathatóak azok az állítások, miszerint egyes munkához kapcsolódó jogosultságok nem bírhatnak ezen jellemzőkkel. Továbbá a mellett is hozhatóak fel érvek, hogy nem minden hagyományosan emberi jognak tekintett jog
rendelkezik a felsorolt tulajdonságokkal, ennek ellenére azok emberi jogi mivoltát
senki nem vonja kétségbe.28

3. ÖSSZEGZÉS
A megközelítések és ellentmondásaik ismeretében, az érvek és ellenérvek kavalkádjában állásfoglalás csak kellő óvatossággal tehető, mivel nem létezik olyan
séma, amelyet alkalmazva egyértelműen eldönthető és kijelenthető, hogy egy adott
munkajogi jogosultság emberi jognak tekinthető-e avagy sem. Azonban megalapozott, mélyebb összefüggéseket kutató jogértelmezési módszerrel, amely egyes
bírói döntésekben már megjelent, többségi elismerést nyerhetnek azok az álláspontok, amelyek az emberi jogként értelmezhetőség irányába nyitnak utat.29
A munkához kapcsolódó jogosultságok a vonatkozó nemzetközi jogi dokumentumokban deklarált tartalmuk szerint kettős jogi természetűek: van szabadságjogi vetületük, alapvetően a felek azok tiszteletben tartására kötelezhetőek, és szociális jogi vetületük, amely már az államtól aktív szerepvállalást követelnek, esetlegesen erőforrást igényelhetnek, de önmagában ez a tény nem jelenti az emberi
jogként történő elismerhetőség korlátját, akadályát. Azt gondolom, hogy van néhány olyan munkavállaláshoz kapcsolódó jogosultság, amely emberi jogi jellege
erősen kirajzolódik. Ilyen például a foglalkozás szabad megválasztásához való jog,
mint a munkához való jog szabadságjogi tartalmú oldala. A foglalkozás vagy munkavégzés szabad megválasztásának joga azt jelenti, hogy az egyén szabadon – állami, magánszemély vagy szervezet befolyása nélkül – választhatja meg, hogy milyen munkát kíván végezni, legszűkebb értelemben ez a kényszermunka tilalma.30
Olyan munkához kötődő jogosultság ez, amely kötelezettje elsősorban az állam. E
jogot nemcsak hogy emberi jogi dokumentumok rögzítik, de garantálják is,
28

Részletesebben MANTOUVALOU: i. m. (2012) 163-171.
Például: Siliadin v. France, Application no. 73316/01, Rantsev v. Cyprus and Russia,
Application no. 25965/04, Wilson v. United Kingdom, Applications nos. 30668/96,
30671/96 and 30678/96.
30
HAJDÚ – ROSSU – RÚZS – MOLNÁR: i. m. 68.
29
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amelyre az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata jó példa. Ugyanakkor jellemzően morális parancsot deklarál, bárkit bárhol megillet, tartalma meghatározható és mindaddig időtlen, ameddig az emberi értékrend alapvetően meg nem
változik. Ugyanezen érvek felhozhatóak a szakszervezet alakítás, ahhoz való csatlakkozás, sztrájkhoz való jogok emberi jogként történő értelmezhetőségét érintően. Ezekkel szemben a méltányos bérezéshez, munkafeltételekhez, munkaidő
korlátozáshoz és fizetett szabadságoz való jogok szociális vetülete erősebb, biztosításuk erőforrásokat igényelnek, azonban önmagában ez a tény emberi jogi elismerhetőségüket nem akadályozza meg. Ezek a jogosultságok külön-külön és öszszességében az emberi munkavégzés emberhez méltó feltételeit teremtik meg, így
elveikben – és hangsúlyozottan nem mértékükben – tértől, időtől függetlenül érvénysülésért kiáltanak, épp azért, mert a munkavégzés emberhez méltó végezhetőségének határait szabják meg. Összességében azt feltételezem, hogy egyes munkavállaláshoz kapcsolódó jogoknak van olyan alapvető tartalma, amely általánosan, abszolút érvénnyel, helytől és időtől függetlenül azokat emberi jogi „rangra”
emeli. Így például, a foglalkozás szabad megválasztásának, a méltányos munkafeltételekhez, méltányos bérezésnek joga, a diszkrimináció mentes foglalkoztatás
biztosítása, a munkaidő korlátozása, fizetett szabadság, szakszervezetek alakításának, ahhoz való csatlakozásnak a joga olyan munkavállaláshoz kapcsolódó jogosultságok, amelyek emberi jogi arculata kirajzolódhat.
Felmerülhet az a kérdés, hogy a fenti dilemmában való állásfoglalás hogyan
tudja javítani a munkavállalók helyzetét, hogyan lehet hasznukra bizonyos munkához kapcsolódó jogosultságok emberi jogként történő elismerése? A válasz abból indul ki, hogy az emberi jogokat nem az állam teremti, de köteles azokat tiszteletben tartani,31 amelyből az is következik, ha egyes munkavállaláshoz kapcsolódó jogok emberi jognak tekinthetők, akkor az érvényesülésük feltételeit az államnak biztosítania kell. Olyan védendő értékekké válnak ezáltal, amelyek függetlenek mindenféle anyagi megfontolástól, azokkal szemben minden gazdasági hatékonyatlansággal kapcsolatos érv súlyát veszti. Továbbá a munkavállalók személyes helyzete indifferenssé válik, mind állampolgárságától mind lakhelyétől függetlenül.32 Nem utolsó sorban a munkavállaláshoz kapcsolódó jogok emberi jogként történő elismerése javíthatná a jogérvényesítés hatékonyságát is. Részben
azért mert megnyílik a nemzetközi fórumokon történő igényérvényesítés lehetősége, ezáltal egy vertikális jogvédelmi dimenzió is megjelenik, másrészről azért,
mert pusztán a jog formális elismerése is pozitívan hathat a társadalmi, politikai és
jogi folyamatokra, a nemzeti bíróságokon történő igényérvényesítés sikerére.

31
32

HALMAI – TÓTH: i. m. 28.
MANTOUVALOU: i. m. (2012) 170-171.
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A sharing economy munkajogi kihívásai, különös tekintettel
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Absztrakt
A digitalizációval összefüggő problémák közül számos eset a munka világával áll kapcsolatban. Ennek egyik részterülete a sharing economy (vagyis a megosztáson alapuló gazdaság) feltűnésével megjelenő munkajogi problémák. Pontosabban, a munkát végző személyek jogi védelmének és kategorizálásának a kérdésköre. Ellentétes álláspontok alakultak
ki arról, hogy az Uber szolgáltatónál sofőrként dolgozó személyek önálló vállalkozóként,
vagy munkavállalóként kerülnek meghatározásra, avagy egészen más jogi kategóriába helyeznék be őket. A problémák felvázolását követően, a jelenlegi munkajogi rendszerbe való
beillesztés lehetséges módjainak körvonalazására kerül sor.
Kulcsszavak: klasszifikáció, munkajog, sharing economy, Uber

1. SHARING ECONOMY FOGALMA
A sharing economy kifejezésével egyre gyakrabban találkozhatunk cikkekben,
konferenciákon, vagy akár a hétköznapi életben is. Ezen kívül nevezik még gigeconomynak, közösségi gazdaságnak – és egy kis iróniával fűszerezve – hakni
gazdaságnak is. Az egész jelenség arra az elvre épül, hogy azok a vagyontárgyak,
amelyek nincsenek megfelelően, teljes mértékben kihasználva, értékesíthető erőforrásokká válnak. A C2C (costumer to costumer), azaz a fogyasztó és fogyasztó
között létrejövő értékesítési láncon alapul, ahol az előbb említett árukat és szolgáltatásokat a fogyasztók osztják meg egymással. A szolgáltatók álláspontja szerint
ők csak összehozzák a keresletet a kínálattal, ezt nevezzük match-makingnek.
A sharing economyban a munkavégzés két fő fajtáját tudjuk megkülönböztetni.1 Egyik a crowdwork, amikor az egyes feladatok, részfeladatok végrehajtására online platformokon keresztül kerül sor (például egy logó elkészítése). Ebben

1

DE STEFANO, VALERIO: The Rise of the "Just-in-Time Workforce": On-Demand Work,
Crowdwork, and Labor Protection in the "Gig Economy, International Labour Office –
Geneva, Conditions of Work and Employment Series No. 71., 1.
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az esetben az online platformon összehozzák, összekapcsolják az elvégzendő feladatokat az individuumokkal. Lényege, hogy csak az adott platformokon történik
a munkavégzés. Másik kategória, amiről beszélhetünk, az a work on-demand via
apps, amely tradicionális munkavégzési formákat takar, amelyeket alkalmazásokon keresztül vállalnak el és ajánlanak fel (például fuvarozás, takarítás, szerelés).2
A jelenlegi téma szempontjából fontos Uber sofőrök tevékenysége is ez utóbbi
csoportba sorolható.

2. ELTÉRÉS A TIPIKUS ÉS AZ ATIPIKUS MUNKAVÉGZÉSI FORMÁKTÓL
A következőekben az kerül kiemelésre, hogy a sharing economy-ban dolgozó személyek munkavégzése miben más, mint a tipikus, vagy éppen az atipikus munkavégzési formák. Hiszen elsőre is látszik az a jellemző, hogy az eddigiekben taglalt
újfajta munkavégzés nem illeszthető be konkrétan egyikfajta meglévő jogszabályi
keretbe sem. A témában született írásokban, több esetben is azzal a hasonlattal
illetik a helyzetet, hogy egy kör alakú lyukba próbálunk egy kockát betuszkolni.3
Fontos hangsúlyozni azt a nagymértékű rugalmasságot, amely a munkát
végzők és szolgáltatást nyújtók oldalán is fennáll. Egyrészt a személyeknek lehetőségük van arra, hogy eldöntsék mikor szeretnének munkát végezni, míg a cégek
csak akkor alkalmazzák őket, amikor leginkább szükségük van a munkaerőre. Tehát megállapítható, hogy tulajdonképpen bárhonnan lehet munkát végezni, nem
kell egy meghatározott helyen, a munkáltató telephelyén lenni. De mégsem beszélhetünk távmunkavégzésről, hiszen arról munkaszerződésben kell megállapodni.4
Azonban a taglalt esetekben nem beszélhetünk munkaszerződésről, ugyanis a felek
között nem jön létre ilyen típusú megállapodás. A munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I törvény (továbbiakban: Mt.) szabályai szerint a távmunkavégzés a
munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel (együtt:
számítástechnikai eszköz) végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_443267.pdf (2016.08.30). [továbbiakban: DE STEFANO (2016a)]
2
KUN ATTILA: Közösségi média és munkajog − avagy „online” munkaidőben és azon túl,
in Munkaügyi Szemle, 2013/7. szám, 12-20.
3
SPRAGUE, ROBERT: “Worker (Mis)Classification in the Sharing Economy: Square Pegs
Trying to Fit in Round Holes”, in A.B.A. Journal of Labor & Employment Law, Vol. 31,
2015. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2606600 (2016.11.04).
4
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 196. § (2) A
munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő
foglalkoztatásában.
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Bármennyit dolgozhatnak a személyek, akár napi 3-4 órát is, de mégsem tekinthetjük részmunkaidős5 foglalkoztatásnak. Ahogy a korábbiakban is említésre került, a személyek maguk döntik el, hogy mikor végzik el a meghatározott munkafeladatot. De mégsem kötetlen munkarendről van szó, hiszen többek között itt is
hiányzik a törvényben megfogalmazott írásbeli megállapodás. A kötetlen munkarend törvényi szabálya szerint a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát - a
munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel - a munkavállaló számára írásban
átengedheti.6
Tehát szemben állunk egy olyan munkavégzési formával, ami nem csupán
a tipikus munkaviszonnyal nem egyeztethető, de a nálunk jelenleg szabályozott
atipikus formákkal sem teljes egészében.

3. AZ UBER SZOLGÁLTATÓ MAGYARORSZÁGON
Az Uber 2014 novemberi, Magyarországra történő bevonulása óta számos vélemény jelent meg a szolgáltatás létének jogszerűsége, avagy jogszerűtlensége mellett. Az applikáció elérhetővé válása szinte azonnal a taxisok tiltakozását váltotta
ki. Követelték, hogy az Uber sofőrök is tegyenek eleget adózási kötelezettségüknek, illetve rájuk is vonatkozzanak a taxisokat terhelő szabályok. Hiszen – a taxisok álláspontja szerint – lényegében ugyanazt a szolgáltatást nyújtják, csak az adóelkerülés következtében olyan árverseny-helyzetbe hozza őket, amellyel a taxitársaságok már nem tudnak lépést tartani. A kormányzat és az Uber közötti számtalan
egyeztetést, valamint taxis tüntetést követően egy olyan jogszabály7 látott napvilágot, amely tulajdonképpen ellehetetlenítette az Uber akkori formában való működését. Nálunk egyelőre csak adózási kérdések és a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályozásnak való megfeleltetés került vitára. Nem tűntek fel
munkajogi kérdések, de számos külföldi országban, mint az USA-ban, Angliában
már a munkajoggal kapcsolatos problémák állnak a kereszttűzben.
Tehát nemzetközi szinten már több esetben túlléptek az adóztatás kérdésén
és az Uber-rel kapcsolatban számos munkajogi kérdés merült fel. Legelső és legfontosabb pont, hogy a sofőröket vállalkozóknak, vagy munkavállalóknak minősítik. Egyértelmű, hogy nem mindegy a besorolás, hiszen teljesen más garanciákkal jár egy munkajogviszony, mint egy vállalkozói jogviszony. Vagyis kiemelkedő
jelentősége van a munkát végző személyek jogi minősítésének, osztályozásának.
Ez a kérdéskör rávilágít a jelenlegi jogi szabályozás és a digitális technológiával
Mt. 88. § (1) bekezdés.
Mt. 96. § (2) bekezdés.
7
2016. évi LXXV. törvény az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről.
5
6
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megjelenő sharing economy „szürke zónájára”. Hazánkban a jelenlegi állás szerint
az Uber sofőröket független vállalkozóknak tekintették. Azonban ezáltal kívül estek a munkajog és a társadalombiztosítás által nyújtott biztosítékokon, amelyeket
egy munkavállalóként foglalkoztatott személy élvezhet. Például hazánk vonatkozásában elmondható, hogy az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók többek között
jogosultak a meghatározott bérpótlékokra, a munkáltató által a munkaviszonnyal
összefüggésben okozott kár megtérítésére, és például a kógens rendelkezések által
biztosított maximális munkaidőre, minimális pihenőidőre is.

4. KLASSZIFIKÁCIÓ
A fentiekre tekintettel tisztázni kell, hogy egyáltalán munkajogviszonyról van-e
szó, vagy a sofőrök csupán független vállalkozók. Az önálló (vállalkozási, vagy
megbízási szerződés alapján) és az önállótlan munkavégzés (munkaszerződés
alapján) elhatárolásánál segítséget nyújtó szempontok szerint szinte lehetetlen
megállapítani, hogy a sharing economy területén szolgáltatásokat végző személyek melyik kategóriába tartoznak, hiszen egyik szempont az önálló, másik szempont az önállótlan munkavégzésre utal. A probléma gyökere onnan ered, hogy az
önálló munkavégző jogviszonyára a polgári jog szabályai alkalmazandók, amelyből a munkavállalót védő szabályok hiányoznak, ebből adódóan az önállóan munkát végző személy jogállása a kiszolgáltatott kategóriába kerül. Kérdés az, hogy
ezt milyen szempontok alapján lehet beazonosítani.
Nemzeti és nemzetközi viszonylatban is meg lehet említeni két segítséget
nyújtó dokumentumot. Hazánkban ez a hatályon kívül helyezett – de a gyakorlatban továbbra is jellemzően irányadónak elfogadott – 7001/2005 FMM-PM együttes irányelv. Nemzetközi szinten pedig az ILO 198-as ajánlása nyújthat támaszt.
Elsőként a munkajogviszonyra utaló elemek összesítésére kerül sor az ILO
hivatkozott ajánlása alapján. Fennáll a személyes munkavégzési kötelezettség, hiszen az alkalmazásokat személyre szólóan használják a sofőrök.8 Az Ubernek lehetősége van a sofőrök szelektálására az utasok általi minősítési/értékelési rendszeren keresztül, ezzel lényegében a cégnek ellenőrzési joga van a sofőrök felett.9
Az is megállapítható, hogy a munkát kizárólag vagy jellemzően egy másik személy

„…az Uber egy korlátozott, nem kizárólagos, allicenc formájában nem továbbadható,
visszavonható, nem átruházható licencet biztosít Önnek annak érdekében, hogy: (i) az
Applikációkhoz saját személyes eszközén kizárólag a Szolgáltatások Ön által történő használata kapcsán hozzáférjen, és használja azokat…” Az Uber B.V. Szerződéses Feltételei,
https://www.uber.com/legal/terms/hu/ (2016.11.01).
9
A munkát egy másik fél utasításainak megfelelően és ellenőrzése alatt hajtják végre.
8
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javára hajtják végre. A javadalmazás a munkavállaló kizárólagos vagy legfőbb bevételi forrását képezheti, hiszen sok esetben a sofőröknek ez az egyetlen munkájuk. Valamint rendszeres javadalmazás fizetésére kerül sor a munkavállaló részére.
Azonban számos szempont utal arra, hogy egy önállótlan munkavégzési formáról van szó. Az Uber nem határozza meg sem a munkaidő-beosztást, sem a
munkarendet. Az Ajánlás szerint, ha munkaviszonyról van szó, akkor a munkát
egy a munka elvégzését kérő fél által megjelölt vagy egyetértésével meghatározott
bizonyos munkaidő alatt vagy egy konkrét munkahelyen kell végezni, azonban a
sofőr szabadon dönt arról, hogy mikor kíván munkát végezni. A sofőrök a saját
autójukat használják és a karbantartási költségeket is ők fizetik, vagyis a munkaeszközt nem biztosítja az Uber. Összességében tehát bizton megállapítható, hogy
a munkajogi szabályozásról kialakult tradicionális álláspontok veszítettek érvényességükből.
4.1 Munkajogi kérdések
A munka átalakulása és a munkajog jövője Európában címmel 1998-ban megjelent
Supiot-jelentés10 kiindulópontja is már az az alapfeltevés volt, hogy válságban van
a munkajog alapját képező társadalmi, gazdasági szabályozási modell. Ennek a
válságban lévő, fordista modellnek a lényege, hogy a munkajogi szabályozás az
alárendeltség sztenderdizált modelljén, vagyis a klasszikus munkaviszonyon
(munkaszerződésen) alapul.11 A jelentés összességében arra enged következtetni,
hogy a munkaviszony – jelenlegi formájában – már nem képes betölteni korábbi
egyeduralkodó szerepét, mert nagyon sok cég, vállalkozás a munkaviszony szabályainál rugalmasabb foglalkoztatási formát igényel.12
A következőekben a taglalt témával kapcsolatos konkrét munkajogi problémák és kérdések vázolására kerül sor. Az alkalmazásokon lévő értékelési rendszer,
amely összegyűjti a sofőrök utasok általi minősítését, lényegében lehetőséget ad a
cégnek arra, hogy megszűrje és bírálja a dolgozókat. Ezzel a folyamattal tulajdonképpen a munkaerő kiválasztása, szelektálása történik, hiszen az Ubernek nem ér-

10

European Commission 1998: Transformation of labour and future of labour law in Europe. Final Report, June 1998. http://bookshop.europa.eu/it/transformation-of-labour-andfuture-of-labour-law-in-europe-pbCE1998302/downloads/CE-19-98-302-ENC/CE1998302ENC_001.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000LCqGc3A9;sid=AD0DUKFtTFMDCfIKHRCd98NIov5_AOwOHk8=?FileName=CE1998302ENC_001.pdf&SKU=CE1998302ENC_PDF&CatalogueNumber=CE-19-98-302-EN-C (2016.10.10).
11
GYULAVÁRI TAMÁS: Munkaviszony, önfoglalkoztatás, és a közöttük lévő szürke zóna,
in Esély, 20. évf. 2009/6. szám, 81.
12
Uo. 83.
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deke, hogy a gyengébben értékelt sofőrök a rendszerben maradjanak. Egyes vélemények13 szerint ez az értékelési rendszer eléri azt az ellenőrzési szintet, amelyet
munkáltatók alkalmaznak egy munkaviszonyban. Azonban ez azt a kockázatot
rejti magában, hogy nem szakmai értékelések is születhetnek, amikor is csupán a
szimpátia alapján pontoznak az utasok, ezzel rontva a minősítési rendszer minőségét és reális voltát.
Érdekes párhuzamot lehet vonni az Uber által alkalmazott „büntetések” és a
munkáltató fegyelmezési jogkörébe tartozó lehetőségek között. Hazánkban az Mt.
56. §-a rendelkezik a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről. Ilyen lehet a vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény is. Eszerint a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére kollektív szerződés vagy – ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem
áll kollektív szerződés hatálya alatt – munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. A vagyoni hátrányt
megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló
– a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó – egyhavi alapbére összegét. Erre
az elvre feltűnően hasonlít az Uber egyes esetekben meghatározott „büntetése”: ha
a sofőr egyhuzamban három fuvarkérést elutasít, vagy ha a már elfogadott fuvarfelkéréseket törli – pl. egy héten keresztül a fuvarkérések 15%-át törli – 10 perces
„offline büntetést” kap a fuvarmegosztó szolgáltatótól. Ezzel az Uber a munkavégzés lehetőségétől, vagyis a pénzkeresés lehetőségétől fosztja meg a sofőrt. Egy
vagyoni hátrányt megállapító fegyelmi határozatnak hasonló a következménye.
A munkáltató jogos gazdasági érdekének a védelmére vonatkozó elv is megjelenik az Uber szabályzata kapcsán. Például a sofőröknek tartózkodniuk kell attól,
hogy nyilvánosan negatívan nyilatkozzanak az Uber-ről, vagy az üzleti koncepcióról.14 Valamint a szabályzat kimondja azt is, hogy a sofőr deaktiválható, vagy az
alkalmazás használatában korlátozható, többek között abban az esetben, ha becsmérli az Uber-t, vagy bármely partnerét, vagy a sofőr cselekvése vagy mulasztása
kárt okot az Uber márkának.15
A versenytilalmi megállapodásra kísértetiesen hasonlító megszorítást tartalmaz az Uber „Welcome Packet16” elnevezésű dokumentuma. Ezek szerint a sofőrök nem vehetik fel a kapcsolatot az utassal a fuvar után. Ez egy általános tiltásként
13

DE STEFANO, VALERIO: Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law, in
Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 37, No. 3, 2016.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2767383 (2016.09.15.) [továbbiakban: DE STEFANO (2016b)]
14
Mr. Y. Aslam and Mr. V. Farrar and Others v Uber, case number: 2202550/2015. [továbbiakban: Aslam, Ferrar v Uber] Para 35.
15
Aslam, Ferrar v Uber, Para 38.
16
Aslam, Ferrar v Uber, Para 48.
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jelenik meg. Az egyetlen alkalom, amikor az Uber engedélyével kapcsolatba léphetnek, az egy elveszett tárgy megtalálása esetében merül fel. Ezzel lényegében a
cég azt tiltja meg a sofőrjeinek, hogy rajta kívül fuvarozást vállaljanak. Hiszen
adott esetben, ha egy utas meg van elégedve a szolgáltatás minőségével, közvetlen
kapcsolatot kezdeményezve beszerezheti a sofőr telefonszámát, hogy a következő
fuvarlehetőség alkalmával az Uber-t megkerülve történjen a személyszállítási szolgáltatás megvalósítása. Ezt megtiltva a cég lényegében arra kötelezi a munkát
végző személyt, hogy ne tanúsítson olyan magatartást, amellyel „munkáltatója”
jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.
Tehát ilyen és ehhez hasonló kérdéskörök merülnek fel, amelyek arra a vitára adnak okot, hogy a sofőrök munkavállalóknak minősülnek-e.
4.2 Megoldási lehetőségek
A problémák vázolása után jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ez az egyelőre beazonosíthatatlan jogviszony hogyan illeszkedhetne a jelenlegi munkajogi rendszerbe. Többféle lehetőség is felmerült válaszként, ezek megfogalmazására az
alábbiakban kerül sor. A megoldási alternatívák öt nagyobb csoportban kerülnek
felosztásra aszerint, hogy milyen jogviszonyként lehetne a munkavégzési formát
beazonosítani. Elsőként az kerül kifejtésre, hogy ha színlelt megállapodásként értékeljük a felek között fennálló viszonyt, az egy „klasszikus” munkajogviszonyt
hozhatna létre. A következő álláspont szerint egy atipikus foglalkoztatási modellről van szó. A harmadik vélemény egy új – sui generis – jogi kategória megalkotása mellett foglal állást. A negyedik elmélet szerint fő irányvonalként az univerzális munkajogi biztosítékok garantálását kell megfogalmazni. Az utolsó, ötödik
feltevés értelmében pedig a munkát végző személy maradhatna a jelenlegi pozíciójában, ami a legtöbb esetben a vállalkozói forma.
Az első elmélet szerint17 az Uber és a sofőrök között fennálló jogviszony
esetében egy színlelt megállapodásról beszélhetünk. A hatályos magyar törvényi
rendelkezések alapján a színlelt megállapodás semmis, ha pedig az más megállapodást leplez, akkor azt a leplezett megállapodás alapján kell elbírálni. Tehát a
felek közötti szerződés (bármilyen címmel van ellátva) munkajogviszonyt fog létrehozni, ha a jogviszony tartalma, valamint a felek által tanúsított magatartás munkajogi jellegű. Vagyis azt sem kell magától értetődőnek venni, hogy a sharing economy-ban végzett munka összeegyeztethetetlen a munkát végző személyek munkavállalóként való azonosításával. Néhány vállalat a sharing economy világából,

JÓNÁS TÜNDE: Sharing economy, avagy menekülés a munkajog hatálya alól? http://munkajog.hu/rovatok/munkahely/sharing-economy-avagy-menekules-a-munkajog-hatalyaalol (2016.08.30).
17
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többek között az Instacart18 is, munkavállalóként kategorizálta az általuk foglalkoztatott személyeket, saját döntésükből adódóan. Azonban annak ellenére, hogy
esetlegesen munkavállalóként osztályozzák a dolgozókat, a tevékenységük időszakos természete akadályát képezné néhány fontos foglalkoztatási, vagy társadalombiztosítási jognak. Hazánkban ilyen például a végkielégítés19, a csecsemőgondozási díj20, gyermekgondozási díj21, de egyes államokban a szülési szabadság, fizetett szabadság, munkanélküli ellátások is ide tartozhatnak, hiszen ezekben az esetekben a jogosultság a meghatározott munkavégzési időtartamhoz kötődik.22
Más vélemények23 amellett foglalnak állást, hogy egy atipikus foglalkoztatási modellel nézünk szembe. Az ILO következtetései alapján a nem szokványos,
azaz az atipikus foglalkoztatási formák közé tartozik többek között: határozott
idejű munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, több fél által kötött szerződéses megállapodások, részmunkaidős foglalkoztatás.24 A különféle szerződéses formák burjánzását elősegítette a munkajogi szabályozás átfogó alkalmazkodásának hiánya,
így a tradicionális munkaviszony egyre kevésbé felel meg a felek igényeinek,
amely egyaránt jelentheti a munkáltatói és a munkavállalói oldalt.25 A taglalt jogviszony esetében sem a tradicionális munkaviszony, sem a megbízási, vagy a vállalkozási jogviszony kerete nem fedi le teljes mértékben a felek közötti kapcsolatot. A tipikus formától való eltérésnek megállapításához releváns szempont a térbeli és az időbeli eltérés.26 Mindkét szempont fennállása megállapítható esetünkben, hiszen kijelenthető, hogy a munkavégzés helye változó, vagy legalábbis eltérő

Internet-alapú szállítási szolgáltatás, ahol egy applikációval élelmiszereket tudnak a vásárlók rendelni.
19
Mt. 77. §.
20
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 40. §.
21
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 42/A. §.
22
DE STEFANO: i. m. (2016a) 8.
23
GERA DÁNIEL – ZIMMER MÁTYÁS: Közösségi gazdaság és munkajog – új foglalkoztatási
forma a láthatáron? http://www.munkajog.hu/rovatok/munkahely/kozossegi-gazdasages-munkajog-uj-foglalkoztatasi-forma-a-lathataron (2016.08.30).
24
ILO: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping
prospects, International Labour Office – Geneva, 2016. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
(2016.11.17).
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GYULAVÁRI TAMÁS: A szürke állomány – Gazdaságilag függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglalkoztatás határán, 2014, Jogtudományi Monográfiák 6., Pázmány
Press, Budapest, 181.
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FINNA HENRIETTA – FORGÁCS TAMÁS: A rugalmas munkavégzési formákról, in Infotárs,
2010/1. szám, 84-85.
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az egy adott munkahelyen napi 8 órában történő munkavégzési modelltől, mindemellett a napi munkaidő is eltér az általánostól (napi 8 órától).27 Van, aki a jogviszonyt egy háromszereplős jogviszonyként definiálja: munkaadó (az utas), munkát
vállaló (a sofőr) és az őket összekötő szervezet. Ezzel megjelenik a jogviszonyban
egy harmadik fél, vagyis maga az Uber szolgáltató.
Ahogyan a Zöld Könyv28 – A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI.
század kihívásaival –is kimondja, a hagyományos kétpólusú megközelítés a „munkavállalók” és az „önfoglalkoztatók” között már nem tükrözi megfelelően a foglalkoztatás gazdasági és szociális valóságát. Egyes vélemények szerint szükséges
lenne egy speciális új jogi kategória megalkotása, amely átmenetet képez a munkavállalók és az önálló vállalkozók között. Ezekre a személyekre meghatározott
munkajogi biztosítékok korlátozottan terjednének ki, valamint a munkáltatójuk
nem minden költség megtérítéséért volna felelős. Noha ez a javaslat érdekesnek és
kihívásokkal telinek tűnik, a számos valószínűsíthető negatív következményt nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Egyes kommentátorok29 erőteljesen támadják ezt a
felfogást: fontos megjegyezni, hogy egy új jogi kategória megalkotása – az említett
szürke zóna30 kitöltésére – több bonyodalmat válthat ki, mint amennyivel egyszerűsítené a munkát vállaló személyek osztályozását. A munkát vállaló személyek
közbenső kategóriájának megalkotása – akárcsak a „függő vállalkozó”, vagy a
„függő magánvállalkozó” – olyan fogalmak megalkotásával járna, amelyeknek teljes körben meg kéne határozniuk a bizonytalan definícióknak a tartalmát. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyoknak egyre több és színesebb típusa jelenik meg,
azonban ezzel nem az a probléma, hogy az önfoglalkoztatás az alárendeltségen
alapuló, tradicionális munkaviszonyok rovására terjeszkedik, hanem sokkal inkább az, hogy elhomályosodik a munkát végző személyeknek a munkavállalóra és
az önfoglalkoztatóra építő felosztása.31
Az is alapvető fontosságú, hogy a törvényhozók válaszainak siettetését elkerüljük, hiszen messze nem bizonyított, hogy a munkaerőpiac és az atipikus munkaviszonyok újraszabályozása kifejezett pozitív hatást gyakorolna az innovációra,

FERENCZ JÁCINT: Atipikus foglalkoztatási formák, 2015, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 22.
28
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vagy a foglalkoztatási rátára.32 A legfontosabb, hogy legyenek univerzális munkajogi biztosítékok, amelyek a foglalkoztatási jogviszony fajtájára tekintet nélkül garantáltak. Egyetlenegy munkát végző személy sem fosztható meg az alapvető emberi jogoktól, amelyeket az 1998-as ILO Deklaráció fogalmaz meg. Ilyen a szervezkedés szabadsága és a kollektív alku jogának hatékony elismerése, a kényszermunka és a kötelező munka valamennyi formájának felszámolása, a gyermekmunka hatékony eltörlése, és a megkülönböztetés felszámolása a foglalkoztatás és
a szakmák körében. Ezzel összefüggésben az ILO testületei több esetben is kifejtették álláspontjukat, miszerint ha egy magánvállalkozó személy általánosságban
ki van zárva a foglalkoztatási és munkajogi szabályok alkalmazásának köréből,
könnyen kikerülhet a munkára vonatkozó alapelvek és alapvető jogok védelme alól
is.
Talán a legegyszerűbb és a legkevésbé innovatív lehetőség a jogalkotók számára az lenne, hogy a gig-economy-ban munkát végző személyek maradnának az
éppen meghatározott státuszukban, ami a legtöbb államban a vállalkozói forma.
Tehát semmilyenféle változtatást nem lenne szükséges alkalmazni. Azonban –
ahogy az élet számos területén – nem az a legjobb megoldás, ha homokba dugjuk
a fejünket. Igaz, hogy a sharing economy elősegítheti az egyes személyeket abban,
hogy olyan munkalehetőségekhez jussanak hozzá, amihez más formában nem tudnának. Ezen kívül arra is nagyobb lehetőség nyílik, hogy másod-, vagy akár harmad állásban dolgozzanak az individuumok. Mindazonáltal nem lehet figyelmen
kívül hagyni a fentiekben taglalt jellemzők, amelyek abba az irányba vezetnek
minket, hogy egy munkajogviszony jellegű foglalkoztatási forma van kialakulóban.

5. ZÁRÓ GONDOLATOK
A felvetett kérdések jelentőségét és aktualitását mi sem példázza jobban, minthogy
sorjában születnek az ezzel kapcsolatos munkajogi ítéletek. Számos esetben bírósághoz fordulnak a sofőrök annak megállapítása érdekében, hogy ők nem egyéni
vállalkozók és a cég fizessen számukra szabadságot, jogosultak legyenek a minimálbérre, stb. Tehát a végeláthatatlan kérdéseket szükséges megoldani, rendezni,
csupán ennek időpontja burkolózik homályba. A jogalkotó számára számos lehetőség mutatkozik (új fogalom alkotása, meglévők szélesítése), pusztán a legmegfelelőbbet kell ezek közül kiválasztani ahhoz, hogy az állam, a munkát végző személyek és a cégek üzleti érdekeit összeegyeztessék. Fontos hangsúlyozni, hogy
mind a három oldal számára jelentős a kérdés rendezése. Az állam elsődleges célja,
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hogy a pénzmozgások ellenőrzését, megadóztatását, a cégek, vállalkozók jogszabály szerinti működését biztosítani tudja. Ezen a ponton találkozik is a cégek érdekeivel, hiszen számukra is esszenciális kérdés, hogy a szervezetük működése a
törvényi meghatározásoknak megfelelően történjen, ne lehessen a működésüket
betiltani, megbírságolni. Mindemellett a vállalatoknak az is központi jelentőségű,
hogy a változó igényeknek, elvárásoknak eleget tudjanak tenni, ne legyenek elzárva a rugalmasság lehetőségeitől. A munkát végző személyek számára lényeges,
hogy a védelmüket szolgáló garanciák le legyenek fektetve, ne kerülhessen sor a
kizsákmányolásukra.
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Designer drog - új pszichoaktív anyag – kábítószer
A terület jogi szabályozásának a változása, hiányosságai és
azok hatása a vegyészszakértői tevékenységre
Rompos Éva1
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
rompos.eva@nszkk.gov.hu

Absztrakt
A designer drogok 2010 óta tartó tömeges megjelenése az illegális kábítószerpiacon új
kihívás elé állította nemcsak a vegyészszakértőket, hanem a területtel egyéb módon kapcsolatba kerülőket (orvosokat, nyomozókat, ügyészeket és bírókat) is. A klasszikus kábítószerekre szakmai és jogi szempontból is átgondolt, az akkreditációs eljárást2 is sikeresen
abszolváló, kidolgozott vegyészszakértői vizsgálati stratégiák álltak rendelkezésre.3 A jogszabályi környezet egyre gyorsabb változása azonban bizonyos kérdésekben jogbizonytalanságot, felesleges szakértői kirendeléseket és a nyomozati, vizsgálati, esetenként a bírói
szakot is megnyújtó, költségnövelő hatást okoztak. A tanulmányban röviden ismertetem a
terület igazságügyi vegyészszakértői tevékenységét befolyásoló jogszabályok kronológiai
változásait és azok hatását, párhuzamba állítva a klasszikus kábítószerek vizsgálatával.
Kulcsszavak: designer drog, jogi határ, kábítószer

1. BEVEZETÉS
A tanulmány része a Szakértői módszerek minőségbiztosítása, akkreditációja a
büntető eljárásjogi garanciák rendszerében címen készülő doktori értekezésnek,
hiszen egy olyan jelenséget dolgoz fel, jár körül, mely jól tükrözi, hogy egy terület
jogi szabályozásának átgondoltsága milyen hatással lehet a büntetőeljárás szereplőinek tevékenységére, többek között az ügyben eljáró szakértő munkájára.

A szerző névviselésének a formája 2017.03.27. előtt Romposné Kovács Éva, a Nemzeti
Szakértői és Kutató Központ igazságügyi vegyészszakértője, szubsztancia alapú kábítószer
vizsgálat szakterületen.
2
Magyar Szabvány EN ISO/IEC 17025 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2005), Magyar Szabványügyi Testület,
2. kiadás, 2007. február.
3
http://www.bszki.hu/page.php?682, (2017.03.28).
1
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Kábítószergyanús anyagok lefoglalása esetén a vegyészszakértő feladata annak meghatározása, hogy a bűnjel tartalmaz-e büntetőjogilag kábítószernek minősített vegyületet. A Büntető Törvénykönyv4 459. § (1) szerint büntetőjogi szempontból kábítószer az Egységes Kábítószer Egyezmény5 mellékletének I. és II.
Jegyzékében meghatározott anyag, a pszichotróp anyagokról szóló egyezmény6
mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotróp anyag és
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény7 2. számú mellékletében meghatározott pszichotróp anyag. Az akkreditált szakértői eljárás szerint a
minőségi azonosítás alapját általában két független mintavételből két eltérő analitikai módszerrel nyert egybehangzó eredmény adja. Anyagmaradványok vizsgálatánál a két független mintavétel nem biztosítható, azonban a két független analitikai módszer alkalmazására lehetőség szerint törekszik a szakértő.
A Btk. 176–180. § alapján amennyiben a bűnjel kábítószernek minősülő hatóanyagot tartalmaz, a szakértő feladata a tiszta hatóanyag mennyiségének a meghatározása is, hiszen ettől függ a kiszabható büntetési tétel mértéke. A Btk. 461.
§ meghatározza a leggyakoribb hatóanyagokra a csekély mennyiség felső határát,
melynek húszszorosa a jelentős mennyiség alsó határa és kétszázszorosa a különösen jelentős mennyiség alsó határa. A hatóanyag mennyiségének műszeres vizsgálattal történő meghatározása és az ahhoz szükséges megfelelő mintavétel – különösen nagyobb mennyiségű anyagok esetén – jelentős költséggel járó, idő- és
munkaigényes folyamat. A szakértő az adott vegyületre vonatkozó jogi határ és a
bűnjel tömegének ismeretében becslést tesz a bűnjelben lévő hatóanyag mennyiségére.8 A kialakult gyakorlat alapján az adott hatóanyag, hatóanyagok mennyiségét méréssel akkor határozza meg, ha az meghaladhatja a jogi határértéket (továbbá ha azt az ügy jellege indokolja, vagy a kirendelő hatóság azt kifejezetten
igényli). Tekintettel a nagy ügy- és bűnjelszámra, az idő- és költséghatékonyságra,
az egy gyanúsítottól egy helyszínen lefoglalt, azonos megjelenésű, azonos kiszerelésű, azonos hatóanyagú bűnjelekből homogenizált átlagminta készül. Értelemszerű hogy például 10000 db ecstasy tabletta 100-szor 100 darabos csomagolás

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.).
1965. évi 4. törvényerejű rendelet a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről.
6
1979. évi 25. törvényerejű rendelet a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971.
évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről.
7
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról.
8
A Bűnügyi Szakértői- és Kutatóintézetben és a regionális kábítószer-vizsgáló laboratóriumokban vizsgált feketepiaci kábítószer-készítmények átlagos hatóanyag-tartalmának alakulása 1998 és 2015 között http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/hatoanyagkoncentracio_1998_2015.pdf, (2017.03.29).
4
5
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esetén nem jelenthet ugyanennyi, de akár 100 vizsgálatot sem. Kábítószert tartalmazó növényi ültetvények (több száz töves kender ültetvény), nagyobb mennyiségű egyéb kábítószer lefoglalása esetén (több mázsa mákszalma, több tonna khat
növény, stb.) a bűnjelekből ún. reprezentatív minta vételére kerül sor, amit a szakértő tovább vizsgál és a vizsgálati eredményekből következtet a teljes mennyiségben található összes hatóanyag mennyiségére. A reprezentatív minta kerül megőrzésre az ügyet lezáró jogerős bírói végzés megszületéséig, a többi lefoglalt anyag
már hamarabb is elkobozható, megsemmisíthető.9
A mintavételi és a vizsgálati stratégia kidolgozásánál is figyelembe veszi a
szakértő az adott vegyületre vonatkozó jogi határt: annak értéke alapján dönthető
el például a reprezentatív minta nagysága, vagy az alkalmazandó vizsgálati módszer megbízhatósága is. Könnyen belátható hogy egészen más mintavételi technikát igényel 100 darab, testüregből eltávolított ún. kokain kapszula, több ezer darab
különböző lenyomatú, darabokra szedett, vagy még összefüggő ív formájában található LSD-bélyeg vizsgálata. Nem lehet ugyanaz a kezelése a fecskendőkben lefoglalt hasisolajnak vagy a pakettekbe kiszerelt amfetaminnak. A működő titkos
laboratóriumban talált fél liter amfetaminolaj, vagy az üstben főzött több hektoliter
mákkoncentrátum eltérő kihívást jelent a szakértőnek a mintavétel és a vizsgálatok
során is. A bevezetőben foglaltak alátámasztásul, összehasonlításul szolgálnak a
mai helyzet értékeléséhez.

2.DESIGNER DROGOK „JOGI EVOLÚCIÓJA”10
2005 nyarán még nem sejtette senki hogy a szerb állampolgártól lefoglalt 78000
darab, fehér alapon színes foltos, mCPP elnevezésű (kémiai nevén 1-(3chlorophenyl) piperazine), kábítószernek (vagy pszichotróp anyagnak) nem minősülő hatóanyagot tartalmazó „ecstasy” tabletta lesz a hírnöke egy új korszaknak.11

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról.
10
A Magyarországon megjelent, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő
Központjának Korai Jelzőrendszerébe (EMCDDA EWS) 2005 óta bejelentett ellenőrzött
anyagok büntetőjogi vonatkozású besorolása (2017. január 5-i állapot szerint)
http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/designer_jogi_lista_20170105.pdf,
(2017.03.29).
11
A kezdet természetesen pontosan nem adható meg, hiszen tekinthetnénk annak a 2C-B
vagy az MBDB kilencvenes évek közepére eső megjelenését is: WHO Expert Committee
on Drug Dependence (September 2000) WHO Technical Report Series Thirty-second Report, WHO Geneva 2001, ISBN 9241209038.
9
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A vegyület fél éven belül felkerült a kábítószer listára, majd szép lassan eltűnt a
piacról, napjainkban csak elvétve kerül lefoglalásra hazánkban.
2008 őszén jelentek meg a lefoglalásokban az első, növényi hordozóra felvitt szintetikus kannabinoidok: a JWH-018,12 a JWH-073,13 a JWH-081, a JWH122, a JWH-210. Ezek a szerek eleinte „Spice”, később „herbál”, „biofű”, „zsálya”
neveken kerültek utcai forgalomba. Nagy számban jelentek meg további új anyagok: az amfetaminhoz hasonló szerkezetű 4-fluoramfetamin (2008 novembere), a
katinonhoz hasonlító MDPV (2009 júliusa). Először 2009-ben jelent meg, de 2010
nyarán robbanásszerűen terjedt el Magyarországon is a mefedron14 (4-metil-metkatinon, 4-MMC). A 4-metil-amfetamin (4-MA, 2010 októbere),15 a 4-metil-etkatinon (4-MEC, 2010 novembere) kristályos formában, porként, pakettekben vagy
kapszulában, tablettában került lefoglalásra. Az újonnan megjelenő anyagok kábítószer listára vétele a (már hatályon kívül helyezett) gyógyszertörvény (1998.
XXV. tv.)16 mellékletébe Európai Uniós jogi aktus alapján, vagy nemzeti hatáskörben történt meg. A kábítószer csekély mennyiségére vonatkozó jogi határ megállapítására azonban a jegyzékre vételkor nem került sor egyik vegyület esetében
sem.
A folyamat a fenti vegyületek kábítószerré minősítésével nem állt meg: a
pentedron, a nafiron, a JWH-250 és a JWH-122 megjelenése (2011 februárja)17
már prognosztizálható volt az európai és az Internetes fogyasztói oldalakon megjelenő információk alapján. Az egyértelműen illegális kábítószerpiacra szánt anyagok megjelenésére, hazánkon keresztül az Európai Unióba irányuló nagy mennyiségű importjára, rendkívül gyors elterjedésére, valamint a túladagolásos esetek
számának növekedésére az egyre sürgetőbb jogi válasz is megszületett. 2012. március 1. napjától került bevezetésre a büntető törvénykönyvbe a „visszaélés új
pszichoaktív anyaggal” elnevezésű tényállás, mely a terjesztői típusú magatartások
esetében jelentett szankciókat. Ehhez kapcsolódóan 2012. április 3. napján lépett

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI): Monitoring hírlevelek, Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 2009. I. hírlevél, 2009. július 24.
http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2009I.pdf 4., (2017.03.28).
13
Uo. 2010. III. hírlevél, 2010. október, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2010III.pdf 4., (2017.03.28).
14
Uo. 2009.II. hírlevél, 2009. november 24. http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2009II.pdf 4., (2017.03.28).
15
Uo. 2011.I. hírlevél, 2011. január, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2011I.pdf 4., (2017.03.28).
16
1998. évi XXV. Törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
17
BSZKI i. m. 2011. II. hírlevél, 2011. május, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2011II.pdf 4., (2017.03.28).
12
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életbe az un. C-lista,18 mely a 66/2012-es kormányrendelet19 mellékleteként generikus elven, szerkezeti hasonlóság alapján definiált négy hatóanyagcsoportot, illetve további, tételesen felsorolt vegyületeket is tartalmazott. (A már korábban kábítószernek minősített vegyületek természetesen annak ellenére nem új pszichoaktív anyagok, hogy esetleg megfelelnek valamelyik generikus leírásnak).
A négy hatóanyagcsoport (szintetikus kannabinoidok, katinonok, triptaminok, fenetilaminok) és az egyedileg nevesített lista az újonnan megjelent vegyületekkel - az előzetes szakmai értékelést követően - rendszeresen igényelte, igényli
a bővítést. Ez történt már 2012. november 21. napján négy vegyület esetében (UR144, 5FUR-144, STS-135, AKB-48)20 hiszen olyan nagy számban jelentek meg a
lefoglalásokban, hogy szükségessé vált listára vételük. 2013. július 6. napján bővült a jogszabály által lefedett szintetikus kannabinoidok és fenetilaminok kémiai
leíráson alapuló generikus definíciója. 2013. júniusában jelent meg, azonban rekord gyorsasággal, már 2013. július 17. napjától új pszichoaktív anyaggá vált a
több halálesetért felelős para-metil-4-metilaminorex elnevezésű vegyület.21
2014. január elsejétől több tekintetben változott az új pszichoaktív anyagok
szabályozása. A korábbiakkal ellentétben, az új pszichoaktív anyagokra is a kábítószerek büntetőjogi szabályozásához hasonló felépítésű tényállások bevezetése
mellett, enyhébb büntetési tételek kerültek megállapításra. Már nem csak a terjesztő vált felelősségre vonhatóvá új pszichoaktív anyaggal kapcsolatban, hanem
annak megszerzése, tartása is büntethetővé vált. Az új pszichoaktív anyagok esetében is bevezetésre került a csekély mennyiség felső határa, mely egységesen 10
grammban került meghatározásra. A jogszabály a kábítószerekkel ellentétben új
pszichoaktív anyagok esetében nem vezette be a húsz, illetve a kétszázszoros értéket, azaz a jelentős, illetve a különösen jelentős mennyiség alsó határát. Megjegyzésre érdemes az, hogyha az eredeti szakértői ajánlásoknak megfelelően a szabályozásban 10 gramm „készítmény” megfogalmazás, kitétel szerepelne, akkor a hatóanyag beazonosítását követően, a jogi értelemben vett mennyiség megállapításához elegendő lenne a lefoglalt anyag tömegét megmérni. Szükségtelen lenne
hosszadalmas és költséges módon a tiszta hatóanyagtartalmat méréssel meghatározni, ami megfelelő hiteles összehasonlító anyagminta (ún. standard vagy refeUo. A „C-lista” – hírlevél különkiadás 2012. április,
http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2012Ic.pdf, (2017.03.28).
19
66/2012. (IV. 2.) Korm. Rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint
az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
20
BSZKI i. m. 2012. II. hírlevél, 2012. július, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2012II.pdf 4., (2017.03.28).
21
Uo. 2013.I. hírlevél, 2013. december, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2013Ia.pdf 3., (2017.03.28).
18
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renciaanyag) nélkül kivitelezhetetlen a kábítószerek vizsgálatára rutinszerűen alkalmazott mérési módszerekkel. A feketepiacon újonnan megjelenő vegyületek
vizsgálatához a referenciaanyagokat egyedileg kell előállítani, előállíttatni, tekintettel arra, hogy ezen újonnan megjelent vegyületek gyártására a vegyszergyártó
vállalkozások nem rendelkeznek még sem tapasztalattal, sem megfelelő technológiával.
Természetesen a fellépő nehézségek megoldása minden területen új utak keresésére sarkallja az embert, így a szakértőt is. Ebben az esetben olyan új technika
alkalmazására, mely a világon is gyerekcipőben jár.22 Az ún. kvantitatív NMR
technika lehetővé teszi, hogy úgy kerüljön meghatározásra egy adott vegyület koncentrációja, hogy a mérés során ne a vizsgált vegyülettel azonos anyag, hanem egy
általánosan alkalmazható anyagminta szolgáljon viszonyítási alapul. Emellett
nagy előnye az, hogy a mérési eredmények közvetlen információt hordoznak a
molekulaszerkezetről. Megjegyzendő23 azonban, hogy a vizsgálathoz szükséges
készülék ára és üzemeltetési költsége többszöröse a kábítószerek hatóanyag-tartalmának mérésére használt folyadékkromatográfiás készülékeknek, rutinszerű használatához pedig a technikában jártas szakemberek alkalmazása szükséges.
Az új pszichoaktív anyagok jegyzékét 2015. január 1. napjától az 55/2014.
EMMI24 rendelet tartalmazza, mely változással a jogalkotó szándéka szerint a vegyületlista gyorsabb módosítása biztosítható. A lista bővítése nem állt meg, hiszen
a feketepiacon újabb és újabb, korábban nem ismert vegyületek jelentek meg, ennek következtében 2015. április 2., 2015. július 11., 2016. január 25., 2016. július
11. napjával újabb nevesített vegyületek váltak új pszichoaktív anyaggá. Mivel az
új vegyületek között számos olyan anyag is megjelent, amelyek korábban nem szabályozott, de azonos molekularészeket tartalmaztak, 2015. július 11. napjától
kezdve kibővült három vegyületcsoport generikus definíciója.25 2016. július 1. és
július 17. napjától öt újabb vegyület vált jogi értelemben kábítószerré.26 2016. december 25-től 18 nevesített vegyület került felvételre, melyek nagy része azonban
ún. fentanil származék. A Magyarországon már 2015-ben egy esetben azonosított

BHARTI, SANTOSH KUMAR – ROY, RAJA: Quantitative 1H NMR spectroscopy, Trends in
Analytical Chemistry, Vol. 35, 2012, 5-26.
23
SCHÖNBERGER, TORSTEN: Hochpräzise Reinheitsbestimmung analytischer Standards
mittels quantitativer 1H-NMR-Spektroskopie, Toxichem Krimtech 2012;79(2):81
24
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról
vagy vegyületcsoportokról
25
BSZKI i. m. 2016. I. hírlevél, 2016. május, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2016I.pdf 4., 2017.03.28.
26
Uo. 2016. II. hírlevél, 2016. június, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2016II.pdf 2., (2017.03.28).
22
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ocfentanilt 2016-ban követte a furanilfentanil és az U47700 elnevezésű,27 rendkívül kis mennyiségben hatásos, Amerikában28 és Európában is már több halálesetet
okozó, szintetikus ópioid származék.

3. KÁBÍTÓSZER: A „JOGI EVOLÚCIÓ” MAI TERMÉKE
A kiragadott példák mellett több olyan vegyület is megjelent, amely új pszichoaktív anyagként való listára kerülése után eltűnt a piacról. Amennyiben azonban egy
adott vegyület új pszichoaktív anyagként is az illegális „kábítószerpiacon” marad,
indokolt annak vizsgálata, hogy a kábítószerekhez hasonló fenyegetettséget jelente a közegészségügyre. Amennyiben a kockázatértékelésnek nevezett eljárás során
ez a fenyegetettség igazolható, akkor az adott anyag kábítószerré minősíthető. Kábítószerré válva kétféle fejlemény várható az adott vegyület „karrierjében”: hatása,
keresettsége miatt a piac vagy felvállalja a kockázatot a továbbiakban is, vagy eltűnik a süllyesztőben (hacsak nem utazik tovább egy közeli országba, ahol még
nem vonatkoznak rá korlátozások, így piacra dobva a megrendelt, felhalmozott
készleteket).
A kockázatértékelésre jogszabályilag rendelkezésre álló korlátozott idő miatt a 2012-ben új pszichoaktív anyagként listára kerülő szerekre 2014 végén zajlott
le a kockázatértékelés, aminek hatására 2015 januárjától több mint 40 anyag került
fel a kábítószerek jegyzékére. Egy távolabbról nem látható probléma azonban időzített bombaként ketyeg, hiszen ezekre a vegyületekre vonatkozóan szintén nem
került számszerűen meghatározásra az ítélkezés alapjául szolgáló jogi, mennyiségi
határ. 2013. július 1. előtt a Btké. tartalmazta a kábítószerek jogi határértékeit,
2013. július 1. napjától azonban ez beépült az új büntető törvénykönyvbe. A Btk.
461. § (4) szerint a 176–180. § alkalmazásában az (1)–(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának hétszeres
mértékét nem haladja meg. A jelentős mennyiség ennek húszszorosa, míg az új
fogalomként bevezetésre került, birtoklás esetén megadható különösen jelentős
mennyiség a csekély mennyiség kétszázszorosa (azaz a jelentős mennyiség tízszerese).

Uo. 2017. I. hírlevél, 2017. január, http://www.bszki.hu/e107_files/downloads/MH2017I.pdf 3., (2017.03.28).
28
RUDD RA. – SETH P. – DAVID F.– SCHOLL L. Increases in Drug and Opioid-Involved
Overdose Deaths - United States, 2010–2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;
65:1445–1452.,
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm655051e1.htm,
(2017.03.28).
27
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A klasszikus kábítószerek töredékénél van csak meghatározva a jogi határ:
mégis, miért nem merült fel eddig ez problémaként? A válasz egyszerű: a leggyakoribb klasszikus kábítószereknél (THC, amfetamin, kokain, heroin, ketamin) rögzítésre került ez az érték, a ritkán előforduló vegyületeknél pedig kezelhető számban volt csak szükség az orvos szakértők kirendelésére.
A designer szcéna elindulása óta szűken számolva is csak 5 év telt el: ez
alatt a rövid idő alatt a területet nagyszámú jogszabályváltozás érintette. A felvázoltak alapján úgy gondolom, hogy nem nehéz beleképzelnie magát senkinek a
vegyészszakértő (vagy akár a toxikológus) helyzetébe: nem elég hogy a jogszabályokat állandóan, naprakészen kell figyelemmel kísérnie, a vizsgálati módszerek
fejlesztése is állandó lépéskényszer. A vizsgálati stratégia azonban ezek mellett a
fentiek fényében még nehezebben tervezhető. Nem dönthető el hogy szükséges-e
például a mennyiségi meghatározás egy adott ügyben (akár más kábítószerek mellett), így mennyi anyag és milyen formában használható fel a minőségi meghatározások során.
Az orvos szakértő sincs könnyű helyzetben: a jogi definíció nem egyértelmű
és nem áll rendelkezésére elegendő megbízható adat sem a jogi határ megállapításához. A jogalkotó szándéka érthető: a saját fogyasztásra megszerzett kábítószer
kb. egyheti adagja méltányolható, ésszerű mennyiség szemben a terjesztéssel.
Azonban nem mindegy, hogy ki a hozzá nem szokott fogyasztó, mi az átlagos adag
és mi a hatásos adag? A toxikológiai vizsgálatokkal megerősített, orvosilag is vizsgált esetek között értelemszerűen a túladagolásokra vonatkozó adatok szaporodnak, mely adatok természetesen nem szolgálhatnak bizonyítékul a „szokásos
adagra” sem. Az orvos szakértő tudományos szakcikkek hiányában kénytelen Internetes fogyasztói oldalakon29 tájékozódni az „átlagos hatásos adagról”, ami
azonban szintén nem tekinthető szakértői bizonyosságon alapuló véleménynek.
Többek között nem tekinthető annak azért sem, mert nem egyértelmű hogy az adatok tiszta anyagra vagy hígított, felütött készítményekre vonatkoznak. Az sem egyértelmű, hogy pontosan melyik vegyületről számolnak be, hiszen sokszor a fogyasztó sem tudja, hogy mit is vásárolt. A tapasztalat szerint mindig az aktuális,
az adott időszakban a piacon lévő leggyakoribb hatóanyagot takarja a „kristály”
illetve a „biofű” elnevezés.
A jelenlegi szabályozás hiányossága rendkívül bizonytalan jogi helyzetet
eredményez. Az orvos szakértők érzik ezt és konszenzusos értékek megadására
törekednek. Azonban ha ez az érték egységes, szakértői megegyezésen alapuló
adattá válik, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy miért szükséges minden egyes
ügyben az orvos szakértő kirendelése, bíróságon történő meghallgatása?
29

HerbalFust / LegalFust / Korrekt Herbal Eladok es RC Termekek
https://www.daath.hu/showTopic.php? id=532&only=143385, 2017.03.28.
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Aggályos továbbá, hogy az ezekre a vegyületekre - a büntető törvénykönyvben szereplő jelenlegi definíció szerint - megállapított jogi határérték sokszor nem
arányos a klasszikus kábítószerek jogi határértékeihez viszonyítva: esetenként már
néhány pakett herbál hatóanyagtartalma is elérheti a jelentős mennyiség alsó határát. A szintetikus kannabinoidok piacán jellemző trend volt az egyre potensebb
hatóanyagok megjelenése. 2015-2016 folyamán a piacon lévő egyes vegyületek
becsülhetően több tízszer hatásosabbak a 2010-ben megjelent első hatóanyagoknál. A szintetikus hatóanyaggal átitatott növényi készítmények előállítói azonban
nincsenek figyelemmel a készítményhez aktuálisan felhasznált vegyület erősségére, hiszen sokszor nem is tudják, hogy pontosan milyen anyaggal dolgoznak.
Ebből adódóan a fogyasztóknak szánt 0,5-1 grammos csomagolásba a hatásos adag
akár több tízszeresének megfelelő mennyiségű hatóanyag is kerülhet. A jogi határérték megállapításánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy a szokásos, a fogyasztási módtól függő csomagolási, kiszerelési egységekben található anyagmennyiség alapján a fogyasztói birtoklás ne járhasson aránytalanul súlyos jogkövetkezménnyel.

4. KONKLÚZIÓ, MEGOLDÁSI JAVASLAT
Az újonnan kábítószerré minősített anyagokhoz kapcsolódó büntetőeljárásokban,
az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében, nélkülözhetetlen a leggyakoribb
anyagokra vonatkozó csekély mennyiség felső határának törvényi szinten történő,
számszerű meghatározása. Kézenfekvő a megoldás: ne kerüljön kábítószer listára
vegyület jogi határ megadása nélkül. A jogi határ megállapításakor figyelembe kell
azonban venni a büntetőjogi következmények arányosságát is. A kisebb büntetést
maga után vonó magasabb jogi határérték amennyiben indokolt, a későbbiekben is
módosítható, akár csökkenthető is, azaz szigorítható. A generikus szabályozás analógiájára megfontolható a hasonló szerkezetű anyagokra azonos, vegyületcsoportra vonatkozó jogi határérték megadása is.
Az ismertetett jogi szituáció további elemzése tanulságul szolgálhat a kialakítandó Európai Forenzikus térség hazai megvalósítása során, amelynek egyik eszköze a laboratóriumi hátteret igénylő szakértői tevékenységek akkreditációja. Egy
terület jogi szabályozása azonban jelentős hatással van a szakértői munkára, a mintavételi eljárás, az alkalmazott vizsgálati módszer és az eredmények interpretálása
során alkalmazott módszer kiválasztására. Az Európai Forenzikus Tudományos
Térség (EFSA 2020) azaz a más uniós országokban készült igazságügyi szakértői
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vélemények büntetőügyekben történő közvetlen felhasználásához tehát elengedhetetlen, hogy az Unió országai lépéseket tegyenek a jogharmonizációra30 legalább
a nemzetközi bűnözést érintő kiemelt jogterületeken.
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A multilaterális diplomácia szerepe a modern világban
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„Újra és újra végigjártam azt a szellemi ösvényt,
amely annak fontosságát hirdeti, hogy nem attól
kell félnünk, hogy különbözünk egymástól, hanem
hogy nem értjük meg, vagy félreértjük egymást. A
béke és biztonság kiindulópontja a dialógus, az
egymásra való odafigyelés, hogy az emberek között hidakat építsünk, hogy megtaláljuk és megértsük embertársainkat. Én erre a hídépítésre adtam a fejemet.”1

Absztrakt
Célom a tanulmánnyal az, hogy bemutassam a multilaterális (sokoldalú) diplomácia szerepének fontosságát korunk változó világában, ehhez a nemzetközi szervezetek munkáját
veszem alapul. Létfontosságú, hogy a béke és a nemzetközi biztonság kiindulópontja a párbeszéd legyen, fontos továbbá az államok közötti kooperáció, hogy minden államnak szerepet kell vállalnia a globális problémák megoldásában. Egyetértés van abban világszerte,
hogy a terrorizmus, a migrációs válság és az erőszak terjedése minden államot fenyeget,
amit csakis egységes fellépéssel lehet legyőzni, ha egységesen, határozattan és dinamikusan működne a multilaterális diplomácia. Célom tehát, hogy a multilateralizmust olyan
szükségletként tárgyaljam, amelyet a nemzetközivé válás, valamint a globális együttműködés és az emberiség globális problémái korunkban egyértelműen megkövetelnek.
Kulcsszavak: állam, diplomácia, ENSZ, multilateralizmus, nemzetközi kapcsolatok

1. BEVEZETÉS
A modern világban a bilaterális (kétoldalú) diplomáciai kapcsolatok mellett egyre
nélkülözhetetlenebb a multilaterális (sokoldalú) diplomácia a nemzetközi szervezetekben, pl. az ENSZ-ben és szakosított szervezeteiben, a NATO-ban, az Európai
BOGYAY KATALIN: Magyarország ENSZ- nagykövetének díszelőadása a Honoris Causa cím átvétele alkalmával, Pannon Egyetem, Kőszegi Kampusz, 2016. március 9.
http://www.kx.hu/kepek/iask/egyeb_anyagok_hirekhez/honors_causa.pdf,
Budapest,
2017. március 28.
1
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Unióban, az Afrikai Unióban, az Amerikai Államok Szervezetében, az Arab Ligában és más intézményekben. Minden állam jelentős részben a diplomácia segítségével védi jogait és érdekeit, így a multilaterális diplomácia lendületesen törekszik
a politikai és gazdasági érdekek érvényesítésére a nemzetközi színtéren. A történelem során megfigyelhető, hogy az államok egymás közötti kapcsolataik, együttműködésük, nemzetközi szerepvállalásuk során a belső és külső tényezők figyelembevételével, a rendelkezésükre álló eszközrendszer felhasználásával saját céljaikat próbálkoznak elérni, az állami érdekeket megvalósítani.
A második világháború után világszerte erősödött a demokrácia intézménye,
és ebből eredően erősödtek a nemzetközi kapcsolatok megszilárdítását célzó törekvések is, ez azonban egy új folyamat, a globalizáció létrejöttét és lendületes
térhódítását eredményezte. Tény, hogy a világ generikus jóléte és az államok nemzeti érdekei viszonzottan függenek egymástól. Az állami külpolitikai törekvés fontos célokat fogalmaz meg: a biztonság és a béke fenntartása, a gazdasági növekedés előmozdítása, az igazságosság és a nemzetközi jogrend megteremtésében való
részvétel.
A diplomácia, amint azt Nagy Péter megfogalmazta, mindig is beágyazódott
valamiféle információs környezetbe, s ebből következően elválaszthatatlan kapcsolat áll fenn a kommunikációs minták, a technológiák, valamint azon módok
között, amelyekkel az egymástól elkülönülten létező társadalmak interakcióban
állnak egymással, illetve tárgyalások révén törekednek közös ügyeiket szabályozni. A diplomácia legfontosabb nyersanyaga pedig évszázadok óta az információ, a tudás, melynek megszerzése, értékelése, elemzése, illetve továbbítása és felhasználása nélkül a politikai döntéshozók sem értesülnének más államok gazdasági, katonai teljesítőképességéről, és nem utolsó sorban a szándékaikról sem.2
Kiemelendő továbbá véleményem szerint az is, hogy „a nemzetközi együttműködést menedzselő tevékenységeknek a problémák összetettsége, sokrétűsége
és a szereplők és érdekviszonyok “színessége” miatt korunkban multilaterálisnak
kell lennie. Az ilyen rendszer nemcsak olcsóbb, hanem jobb lehetőséget is ajánl az
államok számára közös gondjaik kezelésére és a hatalmi viszonyok egyenlőtlenségeinek ellensúlyozására.”3

NAGY PÉTER: Virtuális diplomácia – mítosz vagy valóság? http://www.inco.hu/inco7/infopol/cikk1h.htm, (2017.03.28).
3
A globális környezet gazdaságon kívüli tényezőinek középtávú előrejelzése. A globális
gazdaság új intézményi struktúrája felé? A multilaterális együttműködés a XXI században.
Vitaanyag, 3. http://vki3.vki.hu/kulkapcs/uj_intezmenyi_strukturaja.pdf, Budapest,
(2017.03.28).
2
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2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
2.1. Multilateralizmu
A multilateralizmus szűkebb értelemben véve azt a második világháború végén
létrejött rendszert takarja, amelyik a nemzetközi kereskedelemben és pénzügyekben smultilaterális egyezmények eredményeként, illetve a két világháború közötti
dezintegrált, kaotikus világgazdasági rend helyébe lépett.4 „A multilateralizmus
szélesebb- és újabb-értelmezése szerint közös, intézményesített eszközrendszer a
különböző együttműködési (globális vagy regionális) rezsimek, rendszerek irányítására és az együttműködés szervezésére.”5
2.2. Multilaterális (sokoldalú) diplomácia
A hagyományos multilaterális diplomácia a nemzetközi globális és regionális szervezetekkel foglalkozik. Ezek a szervezetek centrális fontossággal bírnak az együttműködési rendszerekben.6

3. AZ ÁLLAMOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK JELENTŐSÉGE
Az állam a diplomácia révén a külpolitikai céljainak megvalósítására törekszik. Az
államok között hatályos és fenntartandó kapcsolatok alakították ki az egymás közötti viszony szabályait, hozták létre a nemzetközi jogot, ami egyidős az államok
eredetével. Kezdetben az államok között szinte csak háborús vonatkozás volt, a
nemzetközi jog szabályai is ennek megfelelően elsősorban a háborúskodást intézték. Ezt követően a történelem folyamán kialakultak a magatartási szabályok mind
a háborús összecsapások idejére, mind a békés viszonyok ápolására. Tehát, a nemzetközi együttműködés valamilyen formája mindig jelen volt a történelem során.
Meg kell jegyeznünk, hogy a nemzetközi kapcsolatok külső szerveinek működésére és jogállására vonatkozó szabályokat mindenekelőtt a következő generális többoldalú nemzetközi szerződések tartalmazzák: pl. a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény, a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi
A globális környezet gazdaságon kívüli tényezőinek középtávú előrejelzése. A globális
gazdaság új intézményi struktúrája felé? A multilaterális együttműködés a XXI században.
Vitaanyag. 5. http://vki3.vki.hu/kulkapcs/uj_intezmenyi_strukturaja.pdf, (2017.03.28).
5
A globális környezet gazdaságon kívüli tényezőinek középtávú előrejelzése. A globális
gazdaság új intézményi struktúrája felé? A multilaterális együttműködés a XXI században.
Vitaanyag. 5. http://vki3.vki.hu/kulkapcs/uj_intezmenyi_strukturaja.pdf, (2017.03.28).
6
A globális környezet gazdaságon kívüli tényezőinek középtávú előrejelzése A globális
gazdaság új intézményi struktúrája felé? A multilaterális együttműködés a XXI században.
Vitaanyag. 6. http://vki3.vki.hu/kulkapcs/uj_intezmenyi_strukturaja.pdf, (2017.03.28).
4
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bécsi egyezmény, az államok egyetemes jellegű nemzetközi szervezetekben való
képviseletéről szóló 1975. évi New York-i egyezmény.
Fontos kiemelni, hogy a nemzetközi szerződéseket figyelembe véve minden
állam saját belső7 és külső intézményei látják el a nemzetközi jellegű feladatokat.
A nemzetközi jog a múltban az államok szuverenitását, az államok közötti hatalmi
egyensúly fenntartását tekintette elsőrangú feladatának, ma inkább kiterjedtebb
mértékben védi az egyént, az emberek alapvető jogait a fejlett belső jogrendszerekhez hasonlóképpen.8 Ahogy a nemzetközi összeköttetések államon belüli szerveinek hatáskörét a belső jog állapítja meg, az állam idegen országban működő
külképviseleteknek működésére és jogállására vonatkozó szabályok hosszú folyamat következtében az államközi kapcsolatokban, a nemzetközi jog irányadóiként
alakultak ki.

4. A MULTILATERÁLIS DIPLOMÁCIA A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MUNKÁJÁBAN

A nemzetközi szervezetek felelőssége egyre inkább felértékelődik a diplomáciában. Ezen szervezetek köréből a tanulmány az ENSZ tevékenységével foglalkozik.
Az ENSZ fő tevékenységének vonalát a nemzetközi terrorcselekmények elkövetőinek üldözése jelenti, amellyel 1972 óta foglalkozik.9 Az Egyesült Nemzetek
Szervezete, amint az a nevéből is mutatkozik, nemzetközi szervezet. A szervezetet
51 ország alapította 1945-ben, a második világháborút követő időszakban. A szervezet alapításának kiemelt célja volt a nemzetközi béke és biztonság, valamint a
nemzetek közötti baráti kapcsolat fejlesztése és a társadalmi fejlődés, illetőleg a
jobb életszínvonal és az emberi jogok elősegítése, amelyben az ENSZ a mai napig
kiemelt tevékenységet folytat többek között a multilaterális diplomácia által. Az
ENSZ négy főbb célja napjainkban:
 a béke fenntartásának elősegítése és támogatása világszerte,
 a különböző nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése, támogatása,
amiben komoly diplomácia tevékenység jellemzi a szervezet munkáját,

Ilyenek pl. a külügyi igazgatás szervei. Lásd ehhez RIXER ÁDÁM: Globalizáció, avagy a
közigazgatása, in HEGEDŰS BULCSÚ (szerk.): Globalizáció, avagy a nemzetközi folyamatok
hatása a magyar jogrendszerre, 2006, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 41-45.
8
http://www.fajltube.com/gazdasag/jogi/A-NEMZETKOZI-JOG-ALANYAI82386.php,
Budapest, (2017.03.28).
9
DETRE ZOLTÁN: A terrorizmus kialakulásának történeti háttere, megnyilvánulási formái
és jelenléte a XXI. században, in Biztonságtechnika, 2007. 73.
7
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 a nemzetek segítése a szegények életkörülményeinek javításában és az éhezés, továbbá a járványok és az analfabetizmust felszámolásában, ehhez
ugyancsak alkalmaz diplomáciai párbeszédet is,
 az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának az elősegítése, az emberi jogok kiemelése a diplomácia eszközeivel.10
„Az ENSZ létrehozását az a meggyőződés vezérelte, hogy a világ nemzetei képesek együttműködni, és együtt is kell működniük a konfliktusok békés megoldásában és az emberek életének jobbá tételében.”11 Itt jegyezném meg, hogy a világ
nemzetei közötti kommunikáció támogatása korunkban egyre inkább központi jelentőségűvé válik, s ehhez a diplomáciában is figyelembe kell venni az interkulturális kommunikáció szabályait. „Az interkulturális kommunikáció nem más, mint
eltérő kulturális csoportokhoz tartozó emberek interakciója. Ilyen értelemben tehát
az interkulturális érintkezés A náció és B náció fiai között csakúgy, mint ahogy
interkulturális különféle társadalmi csoportok között is.”12
Az ENSZ is törekszik diplomáciai munkája során kiemelten kezelni, hogy a
kultúrák különböznek egymástól és egyúttal megkülönböztethetőek egymástól, a
kultúra és a kommunikáció nem választható el egymástól, továbbá a kommunikáció egy adott formájában résztvevő aktorok valamely kultúra reprezentánsai és a
különböző kultúrák kommunikációjában más-más szabályok vannak érvényben.13
Az ENSZ Alapokmánya összesen hat fő szervet hozott létre, ezek a szervezetek a következők: Közgyűlés (193 tagországgal), Biztonsági Tanács, Nemzetközi Bíróság és Titkárság, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács. Az
ENSZ ezeken felül magába foglal még további 15 szakosított intézményt, számos
programot és testületet is. A szervezetet elsősorban a békefenntartás és békeépítés,
illetve a konfliktus megelőzés és humanitárius tevékenysége által ismert, de ezek
mellett az ENSZ sokkal szélesebb körben van jelen munkájával.
„A fenntartható fejlődés, környezet- és menekültvédelem, katasztrófa-elhárítás, terrorizmus elleni harc, lefegyverzés és atomcsend, a demokrácia elősegítése, emberi jogok, nemi egyenlőség és a nők helyzetbe hozása, az önrendelkezés, gazdasági és szociális fejlődés, nemzetközi egészségügy, tapo-

Általános információ az ENSZ-ről. http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/un-general.html, Budapest, (2017.03.28).
11
Alapvető tények az ENSZ-ről, 2013, Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 3.
12
HIDASI JUDIT: Interkulturális kommunikáció, 2008, 2. kiadás, Scolar Kiadó, Budapest,
33.
13
NIEDERMÜLLER PÉTER: A kultúraközi kommunikáció, in BÉRES ISTVÁN: – HORÁNYI
ÖZSÉB (szerk.): Társadalmi kommunikáció, 1999, Osiris Kiadó, Budapest, 96-111.
10
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sóbomba-mentesítés, valamint az élelmiszer termelés kibővítése mellett további területeken is tevékeny annak érdekében, hogy elérje céljait és egy
biztonságosabb jövőt teremtsen a következő generációk számára.”14

A diplomáciai tevékenységében az elmúlt évtizedek során egyre súlyosbodó terrorizmus okán kiemelten kezeli a terrorizmus elleni küzdelmet. A terrorizmus újfajta
magatartást és stratégiát kíván meg a szervezettől is.
Az ENSZ diplomáciájában is változást hozott a 2001. szeptember 11-ei
USA elleni terrortámadás. A szervezet munkája nagyban hozzájárult az új globális
koalíció kialakításához.15
A terrorizmus elleni küzdelemben a szervezet diplomáciai tevékenységén
keresztül azért küzd, hogy felszámolja a terrorizmus terjedését elősegítő körülményeket, meg kívánja előzni és szembeszáll a terrorizmussal nemzetközi szinten.
Ezek mellett az ENSZ növelni tervezi a tagállamok képességét a terrorizmus megelőzése és legyőzése érdekében, valamint biztosítani szeretné a mindenkire kiterjedő emberi jogok, és a jogállamiság tiszteletét, ezt a szervezet a terrorizmus elleni
harc alapjaként jelöli meg. A terrorizmus elleni stratégia megvalósítása elsősorban
a Tagállamok felelőssége, ugyanakkor az ENSZ maga is segíti az országok munkáját a CTITF-en keresztül, ez ma már több mint 30 program, hivatal, ügynökség
és ügyosztály gyűjtőhelyeként jellemezhető, segítve a szervezet és a tagállamok
munkáját.16 Amint azt Kofi Annan megfogalmazta:
„A terrorizmust akkor győzzük le, ha a nemzetközi közösség kinyilvánítja
azt a szándékát, hogy egy nagy koalícióban egyesüljön, különben egyáltalán
nem győzzük le. Az Egyesült Nemzeteknek egyedülálló lehetősége van,
hogy ennek a koalíciónak a fórumaként szolgáljon, és keretén belül megvalósuljanak azok a lépések, melyeket a kormányoknak most meg kell tenniük,
külön-külön avagy együtt, hogy globális méretekben harcolhassanak a terrorizmus ellen.”17

Az ENSZ a diplomácia és mediáció politikai eszközeit veszi igénybe a nemzetek
megsegítésére a konfliktusok megelőzése, illetve a konfliktusok békés megoldása
érdekében. Az ENSZ küldöttek pedig diplomáciai munkájukkal a világ feszültség-

Általános információ az ENSZ-ről. http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/un-general.html, Budapest, (2017.03.28).
15
Magyar ENSZ Társaság. http://www.menszt.hu/informaciok/kep_es_valosag/masodik_fejezet#4, Budapest, (2017.03.28).
16
Budapesti szeminárium az ENSZ Terrorizmus Ellenes Globális Stratégiájának ismertetésére, http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/pressrels/2011/uniscp651.html, Budapest,
(2017.03.28).
17
Magyar ENSZ Társaság. http://www.menszt.hu/informaciok/kep_es_valosag/masodik_fejezet#4, Budapest, (2017.03.28).
14

302

Doktori Műhelytanulmányok 2017

gel teli helyein segítenek véget vetni a válságoknak, konfliktusoknak, azok tárgyalásos úton történő megoldásában. Ebben a tevékenységben kiemelném, az ENSZfőtitkárt, aki „jó szolgálattal” mind nyilvános, mind pedig magán úton tett lépésekkel lép fel a konfliktusok megoldása, valamint a nemzetközi viták kialakulásának, eszkalálódásának és elterjedésének érdekében. Az ENSZ-nek ma sokkal jobban kell figyelnie a békeépítésre, mint eddig valaha. A szervezettől olyan erőfeszítésekre van szükség, amelyek erősítik egy ország konfliktusok menedzselésére irányuló nemzeti erőforrásait.18

5. AZ ÉRDEKÜTKÖZÉSEK ELRENDEZÉSE DIPLOMÁCIAI FOLYAMATOK ÚTJÁN

Az egyeztetésben érdekelt államok közvetlen tárgyalása a nemzetközi viták elrendezésének legtermészetesebb és legcélszerűbb stratégiája. Az érdekütközések
többségében a nemzetközi viták rendezése az érdekelt államok által közvetlen
megvitatás útján történik. Kulcsfontosságú, ha az érdekelt felek kölcsönösen arra
törekednek, hogy a megfelelő korrelációt egymás között fenntartsák, illetve helyreállítsák, akkor ez eredményre vezethet.
Az államoknak a nemzetközi viták békés rendezésére vonatkozó kötelezettsége ma a nemzetközi jog imperatív jellegű szabálya. A nemzetközi gyakorlat a
viták békés elintézésének számos módszerét ismeri el. Lényegében, ezek a folyamatok két csoportra oszthatók: azok a folyamatok, amelyek lényegét olyan diplomáciai tárgyalások alkotják, amelyek közvetlenül az érintett államok között, vagy
harmadik államok, illetve nemzetközi szervezetek egybevonásával folyhatnak. Pl.
az ENSZ összes tagjai kötelesek nemzetközi konfliktusaikat békés eszközökkel és
oly módon rendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön fenyegetettségbe.

6. KONKLÚZIÓ
A tanulmányban korunk változó világához kapcsolódóan tárgyaltam a multilaterális diplomácia szerepét, fontosságát. Változó korunkban egyre nagyobb veszélyt
jelent a társadalmak számára a terrorizmus, az irreguláris migráció és az egyéb
globális problémák, melyek mind arra mutatnak, hogy globális fellépésre van
szükség. Ebben a globális, közös fellépésben pedig nagyon fontos szerepet tölt be
a multilaterális diplomácia, melyet különböző nemzetközi szervezetek folytatnak
Béke és biztonság. http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/peace-and-security.html, Budapest, (2017.03.28).
18
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a konfliktusok megelőzése és békés megoldása érdekében. A nemzetközi szervezetek munkája ugyanakkor ennél sokkal szélesebb kört foglal magában. Tanulmányomban az ENSZ munkáját emeltem ki. A szervezet határozottan fellép a béke
és a biztonság mellett, diplomáciai tevékenységével a legveszélyeztetettebb régiókban van jelen. Munkája elengedhetetlen. Összességében megállapíthatjuk, hogy
a mai világban felmerült az az igény, hogy az aktuális nagy horderejű kérdések
megtárgyalása céljából több állam képviselői összegyűljenek, és közös perspektívát dolgozzanak ki.
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A névbitorlás egyes kérdései, különös tekintettel a szerzői név
bitorlására
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Absztrakt
Az általános személyiségi jog és a szerző személyhez fűződő jogainak határterületét képezi
a szerzői név bitorlása. Jóllehet a szerző jogai vonatkozásában a hangsúly általában a
vagyoni és a személyi viszonyok elhatárolására helyeződik, a tanulmány a szerző jogait
más megvilágításban kísérli meg bemutatni.
A tanulmány felvázolja a személyiségi jogok és a szerző személyhez fűződő jogai közötti
különbözőségeket, majd elsősorban a jogsértési tényállásokat vizsgálja: a szerzői jogi
törvény vonatkozásában a szerzőség elismerésének szabályait, a Ptk. vonatkozásában
pedig a névbitorlást. Ezután a névjogra koncentrálva a névviselési jog megsértésével
kapcsolatban mutat rá dogmatikai kérdésekre, mint amilyen az azonosnevűség. A
tanulmány a vizsgálat során a joggyakorlatot nagymértékben felhasználja, annak
érdekében, hogy az egyes értelmezési problémákra rávilágítson.
Kulcsszavak: személyiségi jog, névjog, szerzői jog, névbitorlás, szerzői mű
„Hát jaj azoknak, akik saját kezükkel írják a
Könyvet, és aztán azt mondják: <<Ez Allahtól
van>>, hogy alacsony árért eladhassák. Jaj nekik
azért, amit a kezük leírt, és jaj nekik azért, amit
szereztek.” (Al-Baqarah, 79.)

1. BEVEZETÉS
Jelen tanulmány, ahogyan arra a fenti idézet is utal, azon kérdéskört járja körül,
milyen polgári jogi jogvédelmi eszközöket vehet igénybe azon személy, akinek a
nevét más szerzői művének szerzőjeként tüntetik fel. A személyiségi jogi
jogsértések megvalósulásának módja megszámlálhatatlan, a jognak ugyanakkor
gondoskodnia kell arról, hogy az absztrakt alanyi jogok által a magánosok
viszonyaiban keletkezett zavarokat helyreállítsa, vagy ha az már nem lehetséges,
valamiféle elégtételt nyújtson a sérelmet szenvedett félnek.
A szerzői műveket, elsősorban a kelendőség fokozása végett, azok
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megalkotói más személy nevével látják el. Ebből közvetlenül adódik a szerzői jogi
törvény védelmének vizsgálata, azon belül elsősorban a szerző személyhez fűződő
jogai által nyújtott védelem, ezután a polgári jogi személyiségvédelmi
rendelkezések vonatkozásában a névviseléshez való jog megsértésének eseteit
vizsgáljuk. A tanulmány célja alapvetően az, hogy az adott kérdéskörhöz tartozó
felsőbírói ítélkezés finomításához nyújtson olyan adalékot, amely megfelelőbb
dogmatikai alátámasztásul szolgálhat a hasonló ügyek eldöntéséhez.

2. SZERZŐI JOGI JOGVÉDELEM
2.1. A szerző személyhez fűződő jogai
A szerzői jogi jogviszony,1 hasonlóan a dologi és a személyiségi jogviszonyhoz,
alapvetően abszolút jellegű, így csak a művet megalkotó szerző van benne
nevesítve és mindenki más köteles tartózkodni a szerző jogát sértő
magatartásoktól. A szerzői jogi jogviszony a mű megalkotásának az időpontjában
jön létre, alanya a szerző, aki a művet megalkotta, tárgya pedig maga az irodalom,
tudomány, művészet területéhez tartozó mű, amely valamely eredeti, egyéni
elgondolást tartalmaz és többnyire reprodukálható. A szerző személyiségi jogai
közé tartozik a mű nyilvánosságra hozatala, a visszavonás joga, a névjog, illetve a
mű integritásához való jog. A szerző személyhez fűződő jogai csak a szerzőt
illethetik meg, nem ruházhatóak át, azokról nem mondhat le, így azok
jogalkatukban a személyiségi jogokhoz hasonlóak. A vagyoni jogok ezzel szemben
átruházhatóak (pl.: felhasználási szerződéssel), örökölhetőek.
A jogok megsértése esetén a szankciók tekintetében is a Polgári
Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk.) nevesített
személyiségi jogi szankciókhoz hasonlít azzal, hogy ezt a jogalkotó, kifejezetten a
szerzői jog sajátosságaira reagáló jogkövetkezményekkel egészíti ki.2
A német jog vonatkozásában Tobias Lettl kiemeli, hogy a szerzői jogi
személyiség nem része az általános személyiségi jognak, s ezzel ellentétes
véleményen van, mint a BGH.3 Ő a szerző személyiségi jogait a személyiségi jog
egy jogilag önálló megjelenési formájának tekinti. Kiemeli továbbá azt, hogy míg
a szerzői személyiség csak a mű és a szerző közötti viszonyt védi, addig az
általános személyiségi jog az egész személyiséget, annak minden vonatkozását.
Hasonlóan a magyar joghoz, a szerző személyiségi (személyhez fűződő) jogai lex
A személyiség dologi joga (Szladits).
JUHÁSZ ÁGNES: Szerzői jog, in BÍRÓ GYÖRGY (szerk.): Általános Tanok és Személyek
Joga, 2014, Novotni Alapítvány, Miskolc, 399.
3
BGH: Bundesgerichtshof (Német Szövetségi Bíróság, büntető és polgári ügyekben eljáró
legfelsőbb bírói fórum Németországban).
1
2
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specialist jelentenek az általános magánjoghoz képest.4
Törő Károly említi meg, hogy „az írói név az általános polgári jogi védelem
mellett külön szerzői jogi védelem alatt is áll”5, valamint, hogy egy írás idézése a
szerző nevének feltüntetése nélkül a szerzői jogon kívül a névhasználati jogot is
sérti.6
2.2. Jog a szerzőség elismerésére
A szerzői névjog témakörébe tartozik a szerző által használható nevekre vonatkozó
szabályozás is. Mi ezeket jelen tanulmányban nem tesszük részletesebb vizsgálat
tárgyává, ugyanis ez a szerző cselekvési szabadságának olyan részterülete, amely
a név keletkezésének a módjára ad választ, mi csak a névviselési jog
megsértésének lehetséges eseteit vizsgáljuk: a névviselési jog kétségbevonását,
illetve a szerző nevének jogellenes használatát, bitorlását.
A névjog mint a szerzőt megillető személyiségi jog elnevezés részben
félrevezető, hiszen ez a jog elsősorban a szerzőség elismerését tartalmazza,
amelynek legtipikusabb módja a név feltüntetése, azonban ez történhet
monogrammal, egyéb jeggyel, képmással stb. is. Ilyen lehet az aláírás is, amely
már önmagában személyiségi többletelemet tartalmaz az íráskép szerzőtől
származása okán, a névjog ilyen irányú kitágítása azonban egyértelműen
megalapozott.
A szerző követelheti, hogy ezen minőségét senki ne vonja kétségbe.7 Ez a
később ismertetésre kerülő névvitatásnak felel meg, azzal, hogy a jogviszony
alanyát a műre tekintettel az Szjt. a szerzőre konkretizálja. Érdekes módon a
személyiségvédelem hazai joggyakorlatában kizárólag a névbitorlás jelentkezett
névjog megsértéseként. Ugyan így, az 1959. évi IV. törvény8 77. §-ában csak a más
vagy máséhoz hasonló név jogosulatlan használata (névbitorlás) volt törvényi
szinten megemlítve.9 A szerzői jogi törvényben viszont éppen erről nem
rendelkezett a jogalkotó, kizárólag a szerző nevének vitatásáról,
kétségbevonásáról. A szabály lényegénél fogva nem csak a tényleges vitatást vagy
a nem megfelelő elhelyezést foglalja magában, hanem a jogviszony alanyát és
tárgyát köti össze a külvilág számára: a szerzőt és az ő művét, éppen ezért a
névfeltüntetés kérdése más jogokhoz kapcsolódóan is megjelenik. Így például, ha
LETTL, TOBIAS: Urheberrecht, 2013, CH Beck, München, 91.
TÖRŐ KÁROLY: Személyiségvédelem a polgári jogban, 1979, Közigazgatási és Jogi
könyvkiadó, Budapest, 320.
6
Uo. 336.
7
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjt.) 12. § (4) bekezdés.
8
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.)
9
Ezt a törvény azonban a névviselés megsértésének példájaként hozta, azzal, hogy a névviselés megsértéseként más tényállások is alapul szolgálhatnak, a bírói gyakorlatra utalva
ezek megkeresését.
4
5
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a szerző munkaviszonyban alkotta a művet és a nyilvánosságra hozatalhoz nem
járult hozzá, a munkáltató neve feltüntetése nélkül nyilvánosságra hozhatja azt.
Korlátként jelentkezik e vonatkozásban az a szabály, miszerint a név
feltüntetéséhez való jog a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon
gyakorolható.10 A Legfelsőbb Bíróság falinaptárak esetén kifejezetten akként
nyilatkozott, hogy a névjog művészi fényképek felhasználása esetén is érvényesül,
ez alól csak az képez kivételt, ha a szerző kifejezetten így rendelkezik, vagy
hozzájárul ahhoz, hogy a művön ne tüntessék fel nevét.11 A Legfelsőbb Bíróság 3
évvel később lefektette azon szempontokat is, milyen módon kell a nevet
feltüntetni szerzői műveken. Ez alapján elsősorban a szerző és a felhasználó
megállapodása az irányadó, ennek hiányában pedig az adott felhasználási ágban
kialakult és az általános közfelfogásnak is megfelelő gyakorlat.12 Hasonlóan
elemzett a Bíróság az előbb említett falinaptár-ügyben, amikor első lépcsőben a
felek közötti felhasználási szerződést vizsgálta. Ennek az oka nyilvánvalóan az,
hogy a felhasználási szerződést írásba kell foglalni,13 s így elsősorban a felek
diszpozíciója az irányadó és vizsgálandó.
A kir. Kúria hasonlónak ítélte azt, hogy a világkiállításon részt vevő
iparművész tervezői minőségét feltüntető névtáblának az iparművész által alkotott
műtárgyakat magában foglaló szekrényről való eltávolítása, amelyre a
kormánybiztos megbízatására a fényképezés időtartamára került sor, s amely
névtábla visszahelyezéséről megfeledkeztek, a szerzői jogi törvényt sérti.14
2.3. A szerzői jogi törvény és a Ptk. egymáshoz való viszonya
A hazai jogirodalom elsősorban a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogait
állítja szembe egymással a szerzői jog monista-dualista felfogására tekintettel, s
kevéssé foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi a viszonya szerző személyhez
fűződő jogainak az általános személyiségi joghoz. A szerzői jog és az
iparjogvédelem a magánjog része, a Ptk.-ba integrálásukra azért nem került sor,
mert ezt a jogterületet szabályozó törvények olyan vegyes normákat tartalmaznak,
amelyeket „nem lenne célszerű megbontani“, annak ellenére, hogy ezek az alanyi
jogok magánjogi jellegűek.15
Mögöttes jogként a szerzői jogra is a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell alkalmazni, erről rendelkezik a Ptk. 1:2. § (2) bekezdése, a 2:55. §, illetve a
Szjt. 3. §-a is. Az jogirodalom is elsősorban ehhez kapcsolódva emeli ki az
Szjt. 12. § (1) bekezdés 3. mondat.
BH 1990. 136.
12
BH 1993. 226.
13
1969. évi III. tv. 27. § (1) bekezdés, hatályos jogunkban: Szjt. 45. § (1) bekezdés.
14
C. I. 5459/1937.
15
VÉKÁS LAJOS: Az új Polgári Törvénykönyvről, in Jogtudományi Közlöny, 2013. 230.
10
11
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általános személyiségi joggal való viszonyt, utalva, hogy a Ptk. és az Szjt.
egymással a lex generalis-lex specialis viszonyában áll.

3. A NÉVVISELÉSI JOG VÉDELME A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN
A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével kikerült a törvényből az a pozitív
szabály, amelyet a régi Ptk. 77. § (1) bekezdése tartalmazott. Eszerint mindenkinek
joga van a névviselésre. Jobbágyi Gábor a névjog létére nemleges választ ad és
egyben felteszi a kérdést, hogy ennek következtében akár számokkal is lehet
jelölni az embereket,16 Strihó Krisztina viszont azon a véleményen van, hogy a
Ptk. a 2:49. §-ban általános jelleggel rögzíti a névviselés jogát.17 Ez az állítás hamar
megdől, ha felütjük a törvény e szakaszát. A jogalkotó itt csak a felvett névre
vonatkozó rendelkezéseket helyezte el. A két ellentétes álláspont egyértelműen
elvezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy van-e hatályos jogunkban általános
névviselési jog.
A személyiségi jog tárgyalása során, mint láthattuk, a törvény
generálklauzulával oldja meg a személyiségi jogok védelmét, ahogy Szladits
Károly fogalmaz „ezen esetben a jogrendszerben bennrejlő, implikált szabályokról
van szó, amelyeket a bírónak célszerűségi és igazságossági levezetés útján le kell
fejtenie”.18 Ennek a magas absztrakciós szintnek köszönhetően a személyiségi jog
tartamába egyértelműen beletartozik a névviselési jog pozitív szabály hiányában
is, hiszen a névviselési jog: személyiségi jog; emellett a törvény segítő kezet nyújt
és a 2:43. § f.) pontjában a névviselési jog megsértését a személyiségi jogok
megsértése esetének tekinti. Így a névviselési jog általános deklarálás hiányában
is védelemben részesül.
A névviselés jognak a megsértése tehát a személyiség jogának egyik
megnyilvánulása. Ez egy abszolút szerkezetű jogviszony. Az abszolút szerkezetű
jogviszony lényege, hogy csak a jogosult van nevesítve, és mindenki köteles az ő
jogát tiszteletben tartani, azt nem sértheti. A névviselés joga magában foglalja
mind a természetes személyek, mind a jogi személyek nevének védelmét
általánosan, amely azt a nevet jelenti, amelyet az adott személy jogszerűen visel.
Természetes személyeknél ilyen az anyakönyvezett név, jogi személyeknél pedig
az, amit a cégbejegyzés során elnyer. A magánjog nem csak ezekre hat ki, hanem
magában foglalja a különös névviselést (csak a magánviszonyokban használt név)
is, mint amilyen a felvett név, a domain név vagy éppen a kereskedelmi név. A
JOBBÁGYI GÁBOR: Magyar Polgári Jog I., 2013, Szent istván Társulat, Budapest, 128.
STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés, in PAPP TEKLA (szerk.): Atipikus szerződések, 2015, Opten, Budapest, 360.
18
SZLADITS KÁROLY: A Magyar Magánjog Vázlata I., 1933, Grill, Budapest, 53.
16
17
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különös névviselés vonatkozásában a jogalkotó bizonyos esetben él a külön
szabályozás lehetőségével (pl.: védjegy), ekkor a speciális szabálynak van
elsőbbsége. Ha nincs kikristályosodott szabályozás, mindig a személyiségi joghoz
nyúl vissza a gyakorlat, mint ahogyan azt a domain nevek elismerése során tette.
A felvett név esetén a jog a jogosultnak azt az érdekét védi, hogy a nyilvánosságra
hozatallal ne kerüljön sor a személyiség felfedésére is.19 Törő Károly szerint az
egységes személyiségnek különböző arculata, számos jellegzetessége van, s a
társadalomban az adott személy többféle szerepet is betölthet és a különböző
szerepekben ellentétes érdekek is kifejezésre juthatnak.20 Ez az elv az, amely
alapján a jogalkotó elismeri és védi a felvett név használatát.
A névviselés jogát két irányban lehet megsérteni. Az egyik, amikor valaki
más nevének a viselésére vonatkozó jogát kétségbe vonja (Namensbestreitung), a
másik pedig, amikor valaki más nevét használja jogtalanul (Namensgebrauch,
Namensanmaßung). Mind a BGB,21 mind a ZGB22 ebben az irányban határozza
meg a név sérelmét. A jogosulatlan névhasználat nem más, mint a névbitorlás,
amelynek elnevezése a német dogmatikában a Namensgebrauch, a svájci
dogmatikában a Namensanmaßung. A két kifejezés ugyan azt takarja, noha a ZGB
csak annyit mond, hogy „valaki más nevét bitorolja23“, ez pedig nem más, mint
más nevének jogosulatlan használata.24
Személyi Kálmán ezt a kettős szabályozást dogmatikailag a személyiség
jogának két oldalához köti. A személyiségi jog egyrészről jelenti a cselekvés
szabadságát, ehhez fűződik a név zavartalan használata, ami azzal sérül, ha ezen
név viselésének jogosságát kétségbe vonják, másrészről pedig a személyiség joga
magában foglalja azt is, hogy a jogosult mindenki más jogellenes cselekvését, ami
őt a személyiségében zavarja. Ez azzal valósulhat meg, hogy más az ő nevét
jogosulatlanul használja.25 Logikailag tehát tertium non datur. A régi Ptk.
példálódzó jelleggel nevezte meg a névviselés jogának megsértéseként azt, ha
valaki más nevét használja vagy máséhoz hasonló nevet használ.26 Ez tehát a német
és svájci törvényhez képest kevéssé alapos, de a példálózó jellegű szerkesztés miatt
természetesen a más nevének viselésére való jogosultság kétségbevonását is
19

TÖRŐ: i. m. 321.
Uo. 289.
21
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (Polgári Törvénykönyv).
22
ZGB: Zivilgesetzbuch, a svájci polgári törvénykönyv.
23
ZGB 29. cikk 2. mondat.
24
EGGER, AUGUST: Das Personenrecht, Art 11-89., in EGGER, AUGUST (szerk.): Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch I. Enleitung. Das Personenrecht, 1930, Schultheß
& Co., Zürich, 276.
25
SZEMÉLYI KÁLMÁN: A névjog. tanulmány a személyiségi jogok köréből, 1915, Franklin,
Budapest, 55.
26
1959. évi IV. törvény 77. § (4) bekezdés 1. mondat.
20
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magában foglalja. A magyar jog a máséhoz hasonló név jogosulatlan használatát
is névbitorlásnak tekinti. A hatályos polgári törvény egyáltalán nem nevesíti a
névviseléshez való jog megsértésének eseteit, csupán annyit deklarál, hogy a
személyiségi jog sérelmét jelenti a névviselési jog sérelme is.27 Ennek alapján az
tűnik helytállónak, ha a névbitorlás megvalósulását vizsgáljuk a továbbiakban,
ugyanis jelen esetben a névhasználattal kapcsolatos visszaéléséről van szó.

4. A SZERZŐI NÉV BITORLÁSÁNAK EGYES JOGI MEGÍTÉLÉSEI
A rövid dogmatikai áttekintés után célszerű a joggyakorlat értelmezését,
megoldását vizsgálnunk, azon körülményt, hogyan szubszumál a bíróság. Ennek
során elsősorban a Kúria jogértelmezése mellett a kir. Kúria eltérő érvelését
vizsgáljuk, illetve a német BGH egy releváns döntését, amely a magánjogi
szabályok hasonló felépítése miatti hasonló megoldási lehetőségek miatt lehet
releváns.
4.1. A szerzői név bitorlása a királyi Kúria joggyakorlatában
A szerzői név bitorlásának kérdésköre már a kir. Kúria joggyakorlatában is
megjelent. Jóllehet a legtöbb jogeset a szerzőség elismerését, a szerző neve
feltüntetésével kapcsolatos visszásságokat vizsgálja,28 azonban egy döntésben a
Kúriának egy elhalt író nevének felvett névként történő felhasználásának
jogszerűsége kérdéséről kellett állást foglalnia.29
A történeti tényállás szerint az alperes színháznál (1. r. alperes) 1927-től
kezdődően egy angol színdarabot játszottak, amely színdarab magyar szövegének
fordítását a 2. rendű alperes készítette el. A fordító a fordítás szerzőjeként az 1916ban meghalt H.I. nevét tüntette fel, aki a felperes szülője volt.
A Kúria az ítélet indokolásában kifejtette, hogy a személyiségi jogot sérti
az, ha egy szerző felvett névként (korabeli terminológiával: álnév) olyan szerző
nevét használja, aki hasonló téren fejtett ki szerzői tevékenységet, mert ezáltal
olyan benyomás keletkezik, hogy az adott mű azon személy szellemi alkotása,
akinek a nevét felvett névként használják. A történeti tényállás rámutat arra, hogy
nem a névviselési jogában megsértett személy, hanem annak leszármazója
érvényesített igényt a jogsértő alperessel szemben, így a bíróságnak e
vonatkozásban is vizsgálnia kellett a jogsértést. A Kúria arra jutott, hogy meghalt
Ptk. 2:42. § (1) bekezdés, 2:43. § f) pont.
Így például: Szerzői jogbitorlás a név elhagyásával (C. I. 1573/1943.); Szerzői jogbitorlás. Cikkíró nevének önkényes elhagyása (C. I. 1401/1973.); társszerzők személyiségi jogainak védelme (C. I. 1302/1935.)
29
C. I. 2193/1934.
27
28
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személy neve sem tüntethető szerzői mű szerzőjeként más által, s kiemeli emellett
a bíróság azt is, hogy az ezzel ellentétes szokás törvényrontó erővel nem
rendelkezhet.30 Az ítélet azonban ezen konkrétumokon túl sokkal absztraktabban
fogalmazta meg a jogalkalmazása során alkalmazandó felsőtételt; eszerint az a
szerző, aki a saját szerzeményének szerzőjéül más személyt tüntet fel, ennek
beleegyezése nélkül, az az utóbbinak személyiségi jogát (a névviselés
vonatkozásában) sérti.
Összességében ez alapján az mondható el, hogy egy személynek más szerzői
művén szerzőként való feltüntetése ugyan nem valósítja meg a szerzői jog
bitorlását, azonban a személységi jogi, általános magánjogi védelem igénybe
vehető.
4.2. A szerzői név bitorlása a Kúria jelenlegi gyakorlatában
A szerzői névbitorlás kérdéskörével a Kúria pár évvel ezelőtt újból szemben találta
magát. A jogvita tárgya egy, az interneten megjelent cikk képezte. Egy, az alperes
által üzemeltetett honlapon „Horthy Miklós és a zsidók” címmel jelent meg
tanulmány, amelynek szerzőjeként a felperes nevével azonos nevet31 tüntettek fel
szerzőként. A felperes egy olyan történész, aki rendszeresen publikál a XX. századi
magyar történelemről és a holokausztról, emiatt folyamatosan magyarázkodásra
kényszerült szakmai körökben, mert olyan látszat keletkezett, mintha az írás
tényleges szerzője ő lett volna.32
Míg a királyi Kúria előbb bemutatott ítéletében az alperesi védekezés alapját
az képezte, hogy az alperes fordító az elhunyt személy nevét álnévként használta,
s ezáltal azon körülményt nem vitatta, hogy az ténylegesen a felperes neve, addig
a jelen ügy alperese ezt kifejezetten vitatta. Az alperes ugyanis azon az állásponton
volt, hogy tanulmányt, művet egy másik K.T. nevű személy írta. Ennek okán mind
az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság elutasította a keresetet. Míg az elsőfokú
bíróság azon okból tette ezt, mert nem volt bizonyítható, hogy a tanulmány alatt
valóban a felperes neve van, vagy egy más, vele azonos nevű személyé, addig a
másodfokú bíróság azért, mert az alperes nem a tényleges jogsértő volt, hanem a
kiadó szervezet (a honlap üzemeltetője).
A Kúria helyt adott a keresetnek, és megállapította a névviselési jog
„S ha kialakul is olyan szokás, hogy az írók elhalt írók neveit álnévül használják, az ily
szokás, amennyiben az a közönség megtévesztésére alkalmas, figyelembe nem vehető.“
(C. I. 2193/1934.)
31
„Amelynek szerzőjeként a felperes került feltüntetésre“ BH 2014. 301. [1] a megállapított tényállás itt azt, hogy a felperes neve volt az a név, amelyet a cikk szerzőjeként tüntettek fel nem vitatott tényként kezeli, holott ez vitatott körülmény volt; az elsőfokú bíróság
éppen azért utasította el a keresetet, mert a felperes személyére nem lehetett kétséget kizáróan következtetni (az ítélet 5. pontja), ezért ezt mi is annak tekintjük.
32
BH 2014. 301.
30
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sérelmét. A bíróság megállapította, mely körülmények fennállását kell vizsgálni a
névviselési jog sérelmének megállapításához:
 a jogérvényesítő és a jogsértő nevének azonossága vagy hasonlósága,
 hasonló vagy azonos tevékenység gyakorlása,
 a tevékenység megkezdésének, folytatásának elsőbbsége.
Jóllehet a Kúria idézi a régi Polgár Törvénykönyv vonatkozó szakaszát, amely
szerint a névviselési jog sérelmét jelenti az, ha valaki jogosulatlanul más nevét
használja vagy jogosulatlanul máséhoz hasonló nevet használ. 33 Ennek ellenére a
felállított tesztben a jogellenesség tényállási elem nem szerepel. A jogellenesség
hiánya pedig igen fontos körülmény. A jogirodalom egységes abban a kérdésben,
hogy a saját név használata, viselése nem lehet jogellenes. A névhasználat
jogellenessége csak abban az esetben lett volna megállapítható, ha kétséget
kizáróan bebizonyosodik, hogy a felperes neve volt az, amit az interneten
megjelenő tanulmány szerzőjeként feltüntettek, ez a körülmény azonban nem volt
bizonyítva. Ennek hiányában a névviselési jog sérelmét a bíróság nem állapíthatta
volna meg, de mégis arra a következtetésre jutott, hogy ez a felperes saját neve
használatának minősül.34
Az ítéletből nem derül ki az sem, milyen igény megvalósulását állapítja meg
a bíróság. Az indokolás szerint a bíróság a régi Ptk. 77. § (1) és (4) bekezdésének
alkalmazásával állapította meg a jogsértést. A régi Ptk. 77. § első bekezdése nem
önálló jogi norma, csak annyit mond ki, hogy mindenkinek joga van a
névviselésre, a (4) bekezdés pedig azt, hogy „a névviselési jog sérelmét jelenti
különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja vagy jogosulatlanul máséhoz
hasonló nevet használ. A tudományos, irodalmi vagy művészi tevékenységet
folytató – ha neve összetéveszthető a már korábban is hasonló tevékenységet
folytató személy nevével –, az érintett személy kérelmére saját nevét is csak
megkülönböztető toldással vagy elhagyással használhatja e tevékenység
gyakorlása során.” Ez a bekezdés nem egy, hanem két igényt tartalmaz. Mindkét
mondat külön igényt képez, az első, a már korábban ismertetett névbitorlási igény,
amely egy nevesített személyiségi jog. A második mondat igénye az
összetéveszthető felvett nevek egy csoportjának kérdéskörét rendezi, amely
szankciójában méltányossági alapon eltér a személyiségi jogi szankcióktól. Azt az
esetet, ha az adott tényállásra több igény is alkalmazható, igényhalmazatnak
nevezzük, amely esetén az igényeket külön kell vizsgálni, és a megfelelőt kell
alkalmazni. Jelen esetben a régi Ptk. 77. § (4) bek. 2. mondata szerinti igény
1959 évi IV. törvény. 77. § (4) bekezdés, 1. mondat.
Igen kétséges ez az érvelés meglátásom szerint abban az esetben, hiszen így ha egy jövőbeli ügy alperese valóban a saját neve alatt publikál hasonló témában, úgy az is egy
másik személy saját neve használatának minősülne, ez pedig logikai ellentmondás.
33
34
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speciálisnak mutatkozik az ugyanezen bekezdés 1. mondatához képest. A bíróság
a feltételek vizsgálatát (a tényállást) ezen második mondat alapján vizsgálta,35 a
jogkövetkezményt ugyanakkor az első mondat, a névbitorlás alapján állapította
meg, amely eltiltás volt. Ebből véleményem szerint nem derül ki az, hogy melyik
volt a valóban alkalmazott igény.
Mindezek alapján a Kúria a szubszumció eredményeként azt állapította
meg, hogy a névvel való visszaélésnek tekinthető az, ha egy tudományos, történeti
cikket a nyilvánossághoz közvetítő kiadó a felperes nevével azonos nevet tüntet
fel a cikk szerzőjeként, minden további megkülönböztető adat, további jelzés
nélkül, anélkül, hogy a felperes szerzőségét kizárttá tette volna. Ezen körülmények
miatt véleményem szerint nem lenne következetes a Kúriának egy ezen érvelésre
épülő gyakorlatot kialakítania.
4.3. A szerzői név bitorlása a BGH joggyakorlatában
A német BGH joggyakorlatában a leghíresebb szerzői név bitorlásával kapcsolatos
döntése (ún. Nolde-ügy) meglepő módon nem írásos műhöz, hanem festményhez
kapcsolható, hasonló módon a kir. Kúriai ítélethez, azonban itt is a sérelmet
szenvedett személy halála után kerül sor a jogvédelemre. A bíróság ezen döntése
ugyanakkor rámutat a német és a magyar polgári jogi személyiségvédelem eltérő
névjogi védelmi rendszerére is bizonyos vonatkozásban.
A történeti tényállás szerint a felperes két akvarell tulajdonosa, amely az
1956-ban elhunyt Emil Nolde festő stílusában készült és az ő nevével van aláírva.
1985. április elején a felperes az alperesi alapítványnál hagyta a két festményt, és
kérte egy valódisági igazolás kiállítását, hogy a képeket egy műkereskedésnek
felajánlhassa. Az alperesi alapítvány igazgatója ilyet nem tudott kiállítani, mert azt
állapította meg, hogy a képek hamisítványok. Mivel az alperesi alapítvány a Nolde
hagyaték gondozásával és igazgatásával volt megbízva, így a hamisított képeket
visszatartotta, amely által a felek között jogvita keletkezett.36
A bíróság sorra vizsgálta a jogvédelem szempontjából releváns igényeket,
legelőször a BGB névjogi igényét (BGB 12. §37). A bíróság nem látta
A régi Ptk. 77. § (4) bekezdés 2. mondata szerinti igény esetén azon személyt lehet kötelezni toldás használatára vagy elhagyására, aki a jogsértést valóban elkövette és más nevét sajátjaként bitorolta, hiszen a szankció csak azt határozza meg, hogy nevéből valamit
hagyjon el, vagy ahhoz toldjon hozzá, de hogy ezt hogyan teszi, az az egyén legszemélyesebb jellegű joga, amelyre csak és kizárólag őt lehet kötelezni. Ha nem ezen személy a
perben részt vevő másik fél, úgy a tényállási elemek vizsgálata is felesleges.
36
BGHZ 107, 384. („Emil Nolde“)
37
„Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen
bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so
35
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megállapíthatónak a névviselési jog megsértését, ugyanis az ezzel kapcsolatos
igény a bíróság állandó joggyakorlatában a halállal megszűnik. Ugyan így nem
volt alkalmazható a névjogi igény a családi név vonatkozásában az özvegy saját
jogán sem, mert az özvegynek ez a joga hiányzott.
A bíróság vizsgálta a szerzői jog bitorlása tényállását is, e vonatkozásban
nem látta jogszerűnek az UrhG38 13. §-ából származó igény39 megállapítását sem.
A BGH kifejtette, hogy a szerzőség elismerésére való jog kizárólag a szerzői jogi
személyiségből eredő jogosultság, és nem valósulhat meg azon esetben, amikor a
szerző és a mű közötti kapcsolat hiányzik. Adott esetben ez a kapcsolat hiányzott,
hiszen nem egy Nolde által készített festmény volt a jogvita tárgya.
Ezek után a bíróság az általános személyiségi jog megsértését vizsgálta. A
bíróság kifejtette, hogy a személyiség jogi védelme a halál után sem szűnik meg,
mert az elhalt személyek továbbható életképét a súlyos jogsértések ellen továbbra
is védelemben kell részesítenie a jognak. Alapvetően a festőművész ezen védett
személyiségi körébe tartozik azon eset, tekintettel az alkotásaira, ha képeit
hamisítják. A BGH a jogsértést végül is abban látta, hogy a képeket Nolde
aláírásával látták el és azokat a műpiacon mint igazi Nolde-műveket hozták
forgalomba, megjegyezte ugyanakkor, hogy a képek stílusa, annak absztrakt
tulajdonságai, motívumai, a művészet fejlődése érdekében Nolde által sem
monopolizálhatóak, hanem bárkit szabadon megilletnek. Ennek okán a jogsértés
megszüntetésének a módjaként elégségesnek találta a bíróság azt, ha a Noldealáírást a képekről eltüntetik.40

5. A JOGALKALMAZÁS KRITIKÁJA – DE LEGE FERENDA HELYETT
5.1. Jogirodalmi álláspontok
Az előzőekben felvázoltuk azt, hogy a jogvédelem biztosított a Ptk. általános
személyiségi jogra vonatkozó rendelkezései alapján a szerzői név bitorlása esetén
kann er auf Unterlassung klagen.“ Ha valaki a jogosult nevének használatára való jogát
vitatja, vagy ha valaki a jogosult érdekét azáltal sérti, hogy az ő nevével megegyező nevet
használ jogellenesen, úgy a jogosult a jogsértés megszüntetését kérheti. Ha további jogsértéstől kell tartani, a jogosult a jogsértés abbahagyását kérheti. (saját fordítás)
38
UrhG: Urhebergesetz, német szerzői jogi törvény.
39
„Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann
bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und.welche Bezeichnung zu verwenden ist.“ A szerzőt megilleti a jog, hogy a művén a szerzőségét elismerjék, illetve meghatározhatja, hogy a művét szerzői megjelöléssel ellássák és azt is, milyen
megjelölést alkalmazzanak ennek során. (saját fordítás)
40
BGHZ 107, 384 („Emil Nolde“).
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is. A jog tehát védelmet nyújt ezen tényállásokra, ugyanakkor az általános
személyiségi jog és a szerző személyiségi jogai jogi sorsa különböző. A szerző
halála után névbitorlás címén csak a Ptk. 2:50. §-ában megjelölt személyek
léphetnek fel kegyeleti jog címén, és a felperesi legitimáció szűkebb körben
érvényesül, mint az Szjt. 12. § (4) bekezdésében érvényesített jog (szerzőség
elismerése) esetén, ennél ugyanis a szerző jogainak megóvása érdekében az is
felléphet, akit a szerző szerzői hagyatékának gondozásával megbízott, illetve aki a
szerző vagyoni jogait örökléssel megszerezte.
Mint korábban dogmatikailag levezettük a szerzői névjognak csak egy
oldala van és logikailag nem is lehet másikról beszélni, mert az kiesik az Szjt.
hatályának a hálóján. Milyen lehetőség áll a jogalkotó előtt?
 A jogalkotó egyszerűen akként rendelkezik, hogy az Szjt.-ben a kérdés
rendezése nem szükséges, arra az általános személyiségi jogot kell
alkalmazni, mert a szerzői névbitorlás törvényben való elhelyezése
dogmatikailag helytelen (lényegében a fennálló jogi szabályozás).
 A jogalkotó az Szjt. 12. § (5) bekezdésében akként rendelkezik, hogy „a
szerzőt megilleti az a jog, hogy más személyéhez kapcsolódó szerzői művet
ne tőle származóként tüntessenek fel.41“ (Görög Márta által tett de lege
ferenda javaslat). Ezzel a jogalkotó megbontaná a szerző személyhez fűződő
jogainak koherenciáját, ugyanis mint említettük, hiányzik a szerző-mű
kapcsolat.42
Több esetben előfordul ugyanakkor a polgári jogban, hogy dogmatikailag
kifogásolható rendelkezéseket tartalmaz a törvény, ilyen például a hibás teljesítés
esetén a termékszavatosságnál az a szabály, hogy fogyasztó nem a vállalkozással
szemben érvényesítheti igényét, noha a szerződést ők kötötték egymással, hanem
a gyártó lesz a kötelem másik oldalán álló személy,43 a jogviszony mégis a
szerződésszegésnél van szabályozva. De ugyan így a szerzői jogi törvényben hívja
fel hasonló esetre a figyelmet Faludi-Gyertyánfy-Tóth, amikor az Szjt. 72. §-áról
azt mondja, hogy az „nem szerzői jogi, hanem általános Ptk. szabály
konkretizálása.44“. A Ptk. szerint csak a kép nyilvánosságra hozatalához kell
hozzájárulás, az Szjt. szerint pedig (a megrendelésre készült képmás esetén) a
GÖRÖG MÁRTA: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés, 2008, Polay Elemér Alapítvány, Szeged, 61.
42
A joggyakorlatben erre mutatott rá a fentebb vizsgált Emil Nolde-ügy; ez a megállapítás
ugyanakkor a magyar jogra is teljesen igaz, mert e vonatkozásban a két jogrendszer között
nincsen különbség.
43
Ptk. 6:168. § (1) bekezdés.
44
FALUDI GÁBOR – GYERTYÁNFY PÉTER – TÓTH PÉTER: Bevezető rendelkezések, in GYERTYÁNFY PÉTER (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez, 2014, Wolters Kluwer,
Budapest, 118.
41
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szerzői jog gyakorláshoz.45
Ezzel azonban ugyan úgy nem adunk választ arra az esetre, mi történik
akkor, ha nem sikerül bizonyítani, hogy a művet a jogaiban sértett féltől
származóként tüntetik fel. Ennek okán vagy kifejezetten erről is rendelkezni
kellene de lege ferenda javaslat formájában, vagy a jogalkalmazás irányából kell
megközelíteni a kérdést. Mi a második esetkört választjuk.
5.2. Jogalkalmazási korrekció
Mint a BH 2014. 301. sz. döntés vizsgálata során rámutattunk, sem a névbitorlás
tényállása, sem pedig a névtoldás vagy annak elhagyására kötelező igények
megállapítása nem alkalmazhatóak az adott tényállásra, ha a tényállás tisztázása
során nem állapítható meg egyértelműen azon körülmény, hogy egy mű
szerzőjeként nem a felperes (a jogaiban sérelmet szenvedett), hanem egy vele
azonos nevű személy nevét tüntetik fel. Itt azonban nem beszélhetünk
névbitorlásról, mert a jogellenesség nem valósult meg. Abban az esetben, ha valaki
a jogszabályoknak megfelelő nevet visel, az sosem lehet jogellenes,46 abban az
esetben sem lehet véleményem szerint erre következtetni, ha – mint a BH 2014.
301. ügyben – nem kerül bizonyításra, hogy valóban ez a szerző jogszerűen viselt
neve, mert ez méltánytalanságokhoz vezethet.
Az a körülmény, hogy a névbitorlás tényállása miatt a névviselési jog
sérelme nem valósult meg, még nem jelenti azt, hogy nem állapítható meg
jogsérelem. Vizsgálandó a névbitorlás tényállásának a célja, azon körülmények,
célkitűzések, amelyeket a jogalkotó el kíván érni. Névbitorlás, mint említettük,
akkor valósul meg, ha valaki jogosulatlanul más nevét használja, vagy máséhoz
hasonló nevet használ. Itt a jogalkotót a szabály megalkotása során azon cél
vezérelte, hogy a személyeket ne tévesszék össze. Ugyanerre mutat rá Törő Károly
is névhasonlóság megállapítása során a név egyik elemének a hasonlósága vagy
azonossága esetén feltétel, hogy ezáltal a két név összetéveszthető legyen.47
Hasonló véleményen van Meszlény Artur, aki szerint „a jogsérelem csak ott
kezdődik, a hol nekem komoly érdekem van abban, hogy engem mással össze ne
tévesszenek, és ezt az érdekemet sérti éppen az, hogy a «tettes» használja a
nevemet”.48 Ha a névbitorlást nem állapítjuk meg, a jogérzék alapján a norma tkp.
GRAD-GYENGE ANIKÓ – SZINGER ANDRÁS: Képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti,
iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotások, műszaki létesítmények tervei, in GYERTYÁNFY PÉTER (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez, 2014, Wolters Kluwer,
Budapest, 426.
46
TÖRŐ: i. m. 341.
47
Uo.
48
MESZLÉNY ARTUR: A személyiség védelme a polgári törvénykönyv tervezetében, in Magyar Jogászegyleti Értekezések. 1903. XXVI. kötet 7. füzet, 21.
45
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célját veszti, amely egyértelműen visszásságokhoz vezethet. Ennek okán a
névbitorlás tényállásának alkalmazását kiterjeszthetjük ilyen esetekre is, amely
azonban a névvédelem eddig kialakult, viszonylag éles határvonalainak az
elmosódásához vezethet, ezért mi ezt a lehetőséget elvetjük.
A névbitorlás kizárása ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy nem valósult
meg jogsérelem, a Kúria is kimondja azt, hogy személyiségi jogsértés
megállapítása körében nem érvényesül a jogcímhez kötöttség.49 A személyiségi
jogi sérelem esetén ugyanis nem a konkrét névviselési jog sérelme tényállását kell
vizsgálni, hanem azon körülményt, a személyiség szabad érvényesítése valamilyen
akadályba ütközik-e, az ettől ellentétes álláspont az általános személyiségi jog
tagadása.50 Az általános személyiségi jog mint mögöttes jog tartalmának
megállapítása során az általános jogelvekre kell támaszkodni, mint amilyen a
joggal való visszaélés vagy az elvárható magatartás követelménye. Az elvárható
magatartás elve Lábady Tamás szerint a magánautonómia pontosításához járul
hozzá és az alanyi jog gyakorlásának a korlátját jelenti.51 Ez alapján
megállapítható, hogy egy tanulmány szerzőjétől, akinek a tevékenységi köre egy
másik, elismert szerzőjével, kutatójával megegyezik elvárható az, hogy kizárja azt,
hogy az olvasóközönség vonatkozásában ne keletkezzen zavar a vonatkozásban,
ki írta valójában a cikket. Az elvárhatóságnak ez a foka minden, az adott
tevékenységi körben tevékenykedő szakembertől elvárható, és ennek hiánya
esetén a polgári jogi felelősség megállapítható. Ez a magatartás tulajdonképpen a
névbitorlás tényállását tehát nem valósítja meg, ugyanakkor alkalmas arra, hogy
más személyt akadályozzon a személyisége szabad kibontakozásában. A magyar
jog elsősorban a nevesített személyiségi jogokra hivatkozással állapít meg
jogsértést,52 jelen esetben ez ugyanakkor az egyes nevesített személyiségi jogok
(jelen esetben a névjog) felpuhításához járulna hozzá, amit nem támogatunk.
Míg a polgári jogi pozitív szabályok többségében a jogalkotó maga értékeli
a polgári jog általános elveit és építi be azokat a jogi normába, addig a személyiségi
jogok esetén a tényállás hiányos és annak tartalmát a bírónak az általános
jogelvekre tekintettel kell kialakítani, amely jelen esetben véleményünk szerint
ezzel az érveléssel valósulhat meg, így jelen esetben a jogsértés alapja a Ptk. 2:42.
§ (1) bekezdése, a személyiségi jogi generálklauzula.
BH 2014. 301. [12] bekezdés.
SCHULTZ MÁRTON: Gondolatok a személyiségi jogok generálklauzulájáról és az emberi
méltóságról, in Magyar Jog, 2016/12. szám, 692.
51
LÁBADY TAMÁS: A magánjog általános tana, 2013, Szent István Társulat, Budapest.
52
A német BGB-ben kizárólag a névjog (a névvitatás és névbitorlás tényállásai) szerepel
nevesített személyiségi jogként a 12. §-ban, a BGH ugyanakkor az általános személyiségi
jog elismerése után a névjog egyes, a BGB 12. §-a alá nem szubszumálható tényállásait az
általános személyiségi jog megsértésének tekinti. Tulajdonképpen véleményünk szerint jelen esetben is erről van szó.
49
50
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Az állásbiztonság a nemzetközi dokumentumok és európai
uniós jogszabályok tükrében
Sütő Krisztina
ELTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola

Absztrakt
A tanulmány a nemzetközi dokumentumok és európai uniós jogszabályok vizsgálatát tűzi
ki céljául az állásbiztonság szempontjából. Az elemzés során az állásbiztonságnak - mint a
munkaviszony megtartását garantáló, a gazdasági körülményekhez érdekarányosan
alkalmazkodó jogi intézményrendszernek - a külső oldaláról megközelítve kívánom
vizsgálat alá vetni többek között az ILO egyezményeit és ajánlásait, az Európa 2020
növekedési stratégia részét képező európai foglalkoztatási stratégiát, a rugalmas
biztonság, a flexicurity szabályozás trendjét. Ennek keretében a munkaviszony
megszüntetésére vonatkozó, illetve a fenntartását elősegítő szabályozás sajátoságait
kívánom feltárni, külön kitérve a fiatalok és a családosok munkavégzését érintő
szabályozás állásbiztonság szempontjából való elemézésére.
Kulcsszavak: állásbiztonság, ILO, munkaviszony

1. AZ ÁLLÁSBIZTONSÁG FOGALMA
Az állásbiztonság az európai munkajogi irodalomban elfogadott definíció szerint
a „common floor of rights” vagyis a jogok közösségi minimumszintjének része. A
common floor of rights alapján minden munkavégzésre irányuló tevékenységet
végző személyt védelem illet meg, függetlenül a jogviszonyuk jellegétől. Ezen védelem körébe tartozik a munkavállalói jogok azon része, amely a diszkrimináció
tilalmát, az egészséges munkakörülményekhez való jogot, továbbá a szervezkedéshez való jogot foglalja magában. A munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalókat az említetteken felül megilletik olyan jogok, mint a minimálbérhez, illetve
jogellenes felmondás elleni védelemhez fűződő jogok. Ezek az emberi méltóság,
valamint a munkahelyi alapvető jogok megőrzését biztosítják.1
Az állásbiztonság a munkához való jogból, mint alapjogból vezethető le,
annak egyik oldala, tételes jogi megjelenése, s mint ilyen, egyúttal a munkajogi
1

VAN VOSS, GUUS HEERMA: Common ground in European Dismissal Law, in Keynote
Paper on the occasion of the 4th Annual Legal Seminar European Labour Law Network,
24-25 November 2011, „Protection Against Dismissal in Europe, Basic Features and Current Trends, 1.
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jogviszony keretében a munkavállalót megillető jogok biztosításának is minimális
garanciája; a munkaviszony megtartását garantáló, a gazdasági körülményekhez
érdekarányosan alkalmazkodó jogi intézményrendszer. Az érdekarányosítás követelménye azt a kettős igényt támasztja a jogi szabályozással szemben, hogy míg a
gyengébb pozíciójú munkavállaló az állását stabilnak tudhassa, a munkáltatóknak
is legyen lehetőségük az érdekeik és gazdasági helyzetük által megkövetelt munkaerő mennyiségnek megfelelő létszám kialakítására.
Ezzel szemben a foglalkoztatás biztonság egy gazdasági, társadalmi kategória, jogszabályi környezet által megteremtett olyan állapot – mely az uniós és a
hazai jogszabályalkotás célja is – melyben a munkavállalók aktív munkavégzéssel
töltött életük bármely szakaszában azzal a biztos tudattal tevékenykedhetnek, hogy
ha megszűnik munkaviszonyuk, könnyen találnak új munkahelyet, egzisztenciájuk
nem kerül veszélybe.
Meglátásom szerint az állásbiztonság és a foglalkoztatás biztonság viszonya
a fordított arányossághoz hasonló, hiszen, ha nő az állásbiztonság, akkor a foglalkoztatás biztonsága kevésbé válik fontossá, míg, ha csökken az állásbiztonság, létfontosságúvá – ám nem elegendővé – válik a foglalkoztatásbiztonság növelése.
Az állás biztonságáról kétféle értelemben beszélhetünk: belső és külső stabilitásról. Az állásbiztonság belső oldalát a munkavégzés legalapvetőbb belső paraméterei – a munka végzésének helye, ideje, a feladatok köre (munkakör) és az
ellenérték, a munkabér – illetve ezek stabilitása jelenti. Külső oldalát pedig a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jogszabályi környezet határozza meg.
A dolgozat csak a külső állásbiztonság kérdéseivel foglalkozik, ezért a továbbiakban az „állásbiztonság” kifejezés csak a megszüntetéssel szembeni biztonságot jelenti.
Az állásbiztonság alapvetően az alábbi három pilléren nyugszik:
1. A munkaviszony megszüntetésének ésszerű indokhoz és meghatározott
eljáráshoz (formához) kötése.
2. Egyes – sérülékeny helyzetű – munkaerőpiaci csoportok fokozott védelme.
3. A megszüntetést szabályozó jogi normák hatékony kikényszerítése.
Míg országonként, jogrendszerenként változó az ésszerű (alapos, szociálisan elfogadható stb.) indok, az eljárás (felmondási idő, végkielégítés stb.), illetve ezek
költsége és hasonlóképpen változó a többlet-védelemben részesülő személyek
köre, egységes a felfogás abban, hogy az állásbiztonság hatékonyan úgy garantálható, ha markáns szankciót helyez kilátásba a jogszabály a szabályok megsértésének esetére. Ha nincs a munkáltatóra visszatartó hatást gyakorló, hatékony jogkövetkezménye a jogellenes munkaviszony megszüntetésnek, az állás biztonsága kevéssé garantálható.
Az állásbiztonság és a foglalkoztatás biztonsága tehát összefüggnek egymással: az (adott) állás biztonságának hiányát kompenzálhatja, ha a társadalmi324
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gazdasági környezet – akár tudatos munkaerő politikai lépések, akár történelmi
hagyományok eredményeként – garantálja a munkaerőpiaci biztonságot, azaz a
gyors újbóli elhelyezkedést, a végzettségi szintnek, tapasztalatnak megfelelő munkakörben.
Az állásbiztonság és a foglalkoztatás biztonsága egyaránt a munkához való
jog, mint alapvető emberi jog elismerésén alapul, melyet nemzetközi és Európai
Uniós jogforrások biztosítanak.

2. A MUNKÁHOZ VALÓ JOGOT BIZTOSÍTÓ NEMZETKÖZI JOGFORRÁSOK
2.1. Az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
és a Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 23. cikkelye alapvető jogként rögzíti a munkához, valamint a tisztességes munkafeltételekhez való jogot, a tisztességes – és egyenlő – bérhez való joggal együtt,2 hasonlóképpen a Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 6. cikke is, magában foglalva mindenkinek azt a jogát, hogy lehetősége legyen az általa szabadon választott
vagy elfogadott munka útján való megélhetésre.3
E rendelkezések elsősorban a foglalkoztatási biztonság – és kevésbé az állás
biztonsága – megteremtését célozzák. A munkavállalás szabadságát garantáló rendelkezés azonban – miszerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy az általa szabadon választott vagy elfogadott munka útján biztosíthassa megélhetését, és megfelelő lépéseket tesznek e jog biztosítása érdekében” – magában foglalja a megfelelő
jogi biztosítékok kiépítésének vállalását is. A jogi biztosítékok mellett természetesen a célzott képzési programok, eljárásmódok, módszerek közvetlenül is segítséget nyújthattak a munkavállalóknak munkaviszonyuk megtartásában, a folyamatos
fejlődés lehetővé tételével.
2.2. Az Európai Szociális Karta
Az Európai Szociális Karta az 1. cikkében rendelkezik a munkához való jogról,
amely a teljes foglalkoztatásra, és ennek keretében a szélesebb értelemben vett
foglalkoztatás biztonságra vonatkozó törekvést fogalmazza meg. Ennek keretében
egyrészről olyan intézkedések megtételére vállalnak kötelezettséget a tagállamok,
amelyek a teljes foglalkoztatás elérését szolgálják. A 3. bekezdés alapján ingyenes
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását, a negyedik bekezdésben pedig szakkép-

2
3

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 23. cikkely.
Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 6. cikk.
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zési tanácsadás, szakképzés és rehabilitációs szolgáltatások fenntartását és előmozdítását vállalják a Részes Államok.4 Mindegyik rendelkezés a megfelelő
mennyiségű munkahely megteremtését és ezeknek a munkavállalók számára megfelelő elérhetőségét – tehát a széles értelemben vett foglalkoztatási biztonságot
szolgálja.
A munkához való jogot garantáló 1. cikkely második bekezdése a munkavállalás szabadságát, azaz a diszkriminációtól és a kényszertől mentesen választott
munkából való megélhetéshez való jogot biztosítja. Ez a rendelkezés annyiban különbözik az előbb ismertetett másik háromtól (az 1, 3. és 4.) hogy míg azok, „dinamikus” (azaz csak következetes erőfeszítést, de konkrét eredményt nem kívánó)
vállalást jelentenek, ez utóbbi alapján a Részes Államok „eredmény” biztosítására,
azaz a hátrányos megkülönböztetés és a kényszermunka vagy bármilyen, a munkavállalás szabadságával ellentétes rendelkezés megszüntetésére, és a foglalkozás
szabadságának hatékony biztosítására kötelesek.
Míg tehát a foglalkoztatás legmagasabb és legtartósabb szintjének elérése és
fenntartása közvetetten – társadalmi, gazdasági rendelkezések útján – tartalmazza
az állásbiztonságra való törekvést, a konkrét jogi garanciákat váró 2. bekezdés már
az állás jogi biztonságát is előmozdító rendelkezés.
Az állás (külső) jogi biztonságának, azaz a megszüntetéssel szembeni védelem közvetlen garanciáját tartalmazza az 1996-ban elfogadott 24. cikkely. Ennek
alapján a ratifikáló állam garantálja, hogy a munkaviszonyt a munkáltató csak jogos okból szüntetheti meg, azaz olyan okból, amely vagy képességükkel, magatartásukkal, vagy a munkáltató működésével függ össze. Hasonlóan az ILO 158. sz.
Egyezményéhez egyes – diszkriminatív vagy visszaélésszerű – okok kizártak a legitim okok közül.
A Kartához fűzött, és ugyanolyan kötelező erővel bíró appendix értelmében
nem minősül elfogadható oknak a szakszervezeti tagság, vagy szakszervezeti tevékenység, ill. a munkavállalói képviselőként folytatott tevékenység, a munkáltató
által elkövetett jogsértés miatti eljárás indítása vagy ilyenben történő részvétel, a
faj, a bőrszín, a nem, a családi állapot ill. családi kötelességek, terhesség, vallás,
politikai vélemény, nemzetiség vagy társadalmi származás.
Abból az elvből kiindulva, hogy a védelem csak akkor ér valamit, ha azt
hatékony jogorvoslati lehetőség biztosítja, a 24. cikkely értelmében a ratifikáló államnak garantálnia kell a megfelelő ok nélkül elbocsátott személy részére a megfelelő segítséget, kompenzációt, ill. jogorvoslati lehetőséget.
2.3. Az Európai Unió Alapjogi Chartája
A Charta, mely a Lisszaboni Szerződésben foglalt Nyilatkozat alapján jogilag kötelező erővel bír az Európai Unió tagállamaiban, az indokolatlan elbocsátással
4

Európai Szociális Karta 1. cikk.
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szembeni védelemről szóló 30. cikkében deklarálja, hogy „az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban, minden munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.”5 A Karta ezen
cikkében – a Szociális Kartához hasonlóan - alapjogi formában jelenik meg az állás
biztonsága.

3. AZ ILO EGYEZMÉNYEI ÉS AJÁNLÁSAI
Az ILO 158. sz., a munkaviszony megszüntetéséről szóló egyezményének 4. cikke
akként rendelkezik, hogy a munkaviszonyt csak abban az esetben szüntetheti meg
a munkáltató, ha erre olyan alapos indoka van, amely munkavállaló képességeivel,
magatartásával vagy a vállalkozás, üzem tevékenységeinek feltételeivel függ öszsze. Az egyezmény 5. cikke kizárja a felmondás alapjául szolgáló okok közül az
Európai Szociális Kartához fűzött appendixbe megfogalmazott okokat is, valamint
6. cikkében kizárja, hogy hosszantartó betegség miatti távollét vagy baleset felmondás indokául szolgáljon.
További garanciális szabály jelenik meg a 7. cikkben, mely szerint nem lehet
a munkaviszonyt olyan, a munkavállaló viselkedésére vagy teljesítményére alapított ok miatt megszüntetni, amellyel kapcsolatosan előzőleg munkavállalónak nem
adtak lehetőséget a felhozott állításokkal szembeni védekezésre.6

4. AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA ÉS A HOZZÁ VEZETŐ ÚT
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) a foglalkoztatásról szóló
cím alatt a 145. cikkben határozza meg, hogy a tagállamok összehangolt stratégia
kialakítására törekednek a képzett, alkalmazkodni képes munkaerő és a gazdasági
változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése érdekében. Emellett a
147. cikk (2) bekezdése a foglalkoztatás magas szintjét az uniós politikák figyelembeveendő célkitűzéseként határozza meg.
Az EUMSz. a szociálpolitikáról szóló cím alatt a 151. cikkben az Unió és a
tagállamok közös célkitűzéseként jeleníti meg többek között a foglalkoztatás, az
élet- és munkakörülmények javítását a tartósan magas foglalkoztatás érdekében.
Ezek megvalósítása érdekében az 53. cikk (1) bekezdése az Unió kötelezettségeként határozza mega a tagállamok tevékenységeinek támogatását és kiegészítését több területen, így a d) pont szerint a munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése esetén való védelmében.
5
6

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 30. cikk.
ILO 158. sz. Egyezménye a munkaviszony megszüntetéséről, 4-7. cikk.
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4.1. Az Európa 2020 stratégiát megelőző európai uniós dokumentumok
1997-től datálhatjuk az Európai Foglalkoztatási Stratégiát, mely a tagállamok megállapodása közös foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és értékek kidolgozásáról.
Ez mára már az Európa 2020 stratégia részévé vált.
2006-ban az Európai Közösségek Bizottsága bocsátotta ki a Zöld Könyvet
a XXI. század kihívásaival szembe nézve a munkajog korszerűsítéséről (a továbbiakban: „Zöld Könyv”). Ebben megállapítást nyert, hogy az európai munkaerőpiacok kihívása, hogy „a nagyobb rugalmasságot a biztonság maximalizálásával kell
ötvözniük.”7
A rugalmasságra való igény változatos, rugalmas munkaszerződési formákat eredményezett, amelyek „a foglalkoztatás mértékét, a jövedelembiztonságot,
valamint a kapcsolódó élet-és munkakörülmények viszonylagos stabilitását illetően jelentősen eltérhetnek a hagyományos szerződési mintától.”8
A Zöld Könyv szerint a technológiai fejlődés, a globalizáció miatt megnövekedett verseny, a szolgáltatói ágazat jelentős növekedése, ezek következtében a
foglalkoztatás területén fennálló változó kereslet-kínálat okán vált szükségessé a
rugalmasság - ez alatt értendő rugalmas munkaidő, fizetés, létszám - növelése.9
Megállapítást nyert a Zöld Könyvben az is, hogy a túlzott védelmet biztosító szabályozás elriaszthatja a munkáltatót attól, hogy munkaerőt alkalmazzon a gazdaságilag zavaros időkben.
Ennek következtében jelent meg a teljes foglalkoztatottságra törekvő uniós
célkitűzések megvalósításának egyik eszközeként a rugalmasság és a foglalkoztatási biztonság ötvözésére a „rugalmas biztonság” követelménye.
Ezzel a Zöld Könyv a foglalkoztatási biztonságot helyezte előtérbe az állásbiztonsággal szemben.
A téma szempontjából nagyon lényeges megállapítása a Zöld Könyvnek,
hogy „a foglalkoztatás területén az életciklus-megközelítés alkalmazása megkívánhatja az egyes munkák védelmének problémájáról a foglalkoztatási biztonság
támogatásának keretére történő váltás, ideértve a szociális támogatást és az aktív
intézkedéseket a dolgozók segítésére az átmeneti időszakok során.”10
Ezen felvetés azt jelenti, hogy a foglalkoztatási biztonság elérése fontosabb,
mint az állásbiztonság fenntartása, illetve elősegítése. Emellett jelenti azt is, hogy

Zöld Könyv: A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival, Európai
Közösségek Bizottsága, COM (2006) 708, Brüsszel, 2006.11.22., 3.o.
8
Uo. 3.
9
Uo. 5.
10
Uo. 11. Mindezt Dánia valósította meg a „gyenge” munkavédelmi szabályok, az intenzív
munkaerőpiaci intézkedések, a számottevő képzési beruházások és a magas munkanélküli
segélyek igénybevételének markáns feltételekhez kötése által...
7
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az állás, az egyes munka védelme kevésbé fontos, a munkaviszony megtartása helyett a munkavállalókat ahhoz kell hozzá segíteni, hogy a gazdaságilag gyorsan
változó világban állásváltásra felkészültek és alkalmasak legyenek, azzal, hogy az
átmeneti időszakokban az állam megfelelő szociális támogatást, esetleg képzést
nyújt a mihamarabbi ismételt elhelyezkedés érdekében.
Kérdésként merül fel, hogy jelenti-e ez egyúttal azt, hogy az általánosan
alapul vett határozatlan idejű, és hosszú távra tervezett és létrehozott munkaviszonyok helyett a rövidebb időtartamra létrejövő munkaviszonyokkal kell számolnia
a jogalkotónak?
A vitaindító Zöld Könyvet követő több hónapos nyilvános konzultáció eredménye alapján született meg 2007-ben az Európai Bizottság Közleménye „A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül” címmel (a továbbiakban: Közlemény).
A Közlemény a globalizáció okozta, a foglalkoztatás területén is bekövetkező rohamos változásra reagálva rögzíti, hogy a rugalmasság és a biztonság új
formáira van szükség. Abból indul ki, hogy a munkavállaló számára egyre inkább
a foglalkoztatás és nem a munkahely biztonsága, vagyis az állásbiztonság válik
fontossá, az életre szóló munkahelyek elképzelése meghaladottá vált.11
A rugalmas biztonság stratégia célja tehát a foglalkoztatás biztonság megteremtése, az, hogy a munkavállaló élete minden szakaszában könnyen találjon munkát, ezzel a céllal és az ezt szolgáló szabályozással, ha egyelőre csak látens módon
is, azonban szükségesszerűen gyengíti az állás biztonságát.
A rugalmasság egyrészt jelenti az egyén alkalmazkodóképességét a változásokhoz, másrészt a vállalatok szempontjából azt, hogy szabadabb kezet kapnak
a munkaerő felvétel, illetve elbocsátás terén, továbbá munkaszervezés terén is.
Emellett a biztonság nem főként az állás megtartását jelenti, hanem azt a biztonságot, hogy rendelkezzen szükséges ismeretekkel, melynek segítségével könnyedén
szert tehet új állásra.
Az Európai Bizottság idézett Közleménye szerint a rugalmas biztonság fő
szakpolitikai összetevői az alábbiak:





az életen át tartó tanulás (LLL),
rugalmas és megbízató szerződéses rendelkezések,
munkavállalásra ösztönző, aktív munkaerőpiaci politikák, és
a rugalmasabb szociális biztonsági szabályok.

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, Európai Közösségek Bizottsága,
(COM) 2007, 359, Brüsszel, 2007.6.27., 3.
11
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A Közlemény az OECD elemzéseire hivatkozva azt állapította meg, hogy a szigorú
védelmi szabályok csökkentik ugyan az elbocsátást, de visszavetik a munkanélküliségből a foglalkoztatásba való átlépés arányát, e körben különösen negatív hatást
gyakorol a fiatalok, nők, idősebb munkavállalók, illetve tartósan munkanélküliek
csoportjára.
Álláspontom szerint ezen csoportok munkaerőpiacra történő belépésének
fokozott támogatása nem eredményezheti az állásbiztonság csökkenését, ha olyan,
munkáltatókat ösztönző állam által biztosított kedvezmények, illetve programokat
kerülnek meghirdetésre, amelyek elősegítik, hogy a munkáltatók ezen csoportok
közül is megkülönböztetés nélkül választhassanak munkavállalót. (pl. hosszú távú
gyakornoki programok támogatása)
Egyetértve azonban az élethosszig tartó tanulás szükségességével, arra is lehetne ösztönözni a munkáltatókat különböző kedvezményekkel (pl. adózásban
megjelenő kedvezményekkel), hogy támogassák a munkavállalók, és nem csak a
tanulmányi szerződést kötő munkavállalók képzését is.
A Közlemény 1. sz. mellékletében foglalt 1. irányvonal a szerződések
okozta szegmentációra kínál megoldási javaslatokat. Ezek közül az egyik a határozatlan idejű szerződések átalakítása. Ennek lényege, hogy rögtön határozatlan
idejű szerződést kössenek a felek, azonban az állás, a munkaviszony védelmét
célzó szabályok fokozatosan épüljenek be a szerződésbe, a foglalkozás időtartamával arányosan automatikus haladással.
A 2. irányvonal a vállalkozáson belüli biztonság, a váltáshoz nyújtott biztonság elérésére tartalmaz javaslatokat, melyek közül kiemelendő a szerződésekkel szemben felállítandó követelményrendszer, mely szerint:
 folyamatos beruházás szükséges az egész életen át tartó tanulásba, és
 rugalmas munkaidő szükséges, a magánélet, valamint a munka összehangolására,
 korai beavatkozás és valamennyi fél együttes fellépése szükséges elbocsátás
esetén.
Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók, állami foglalkoztatási szolgálatok, szociális
partnerek és ügynökségek együtt dolgoznának az átmenet lerövidítéséért.
Az irányvonal főként a gazdasági okból történő elbocsátás következményeit
hivatott csökkenteni, mivel a folyamatosan változó gazdasági helyzet szükségszerű velejárója a vállalatok szerkezetváltása, a szolgáltatások, tevékenységek átalakulása.
Ezen irányvonalak azonban nagyban nem segítik elő a stabilitást, azt a munkavállalói célt, hogy bizonyossággal számolhasson munkaviszonyának fennállásával, annak biztosságával és biztonságával. Ennek oka, hogy ezen irányvonalak a
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munkaviszony megszüntetés könnyítése irányába orientálják a szabályozást, mintegy rábízva a munkavállalót a munkáltató döntéseire és az egyes államok szociális
hálóira.
Ha ezen kérdéseket abból kiindulva vizsgáljuk, hogy a munkaviszonyt a tulajdonhoz hasonlítjuk, és megvizsgáljuk azt a gondolatot, hogy a munkaviszonyt a
tulajdon védelméhez hasonló védelem is megillethetné, arra a következtetésre jutunk, hogy nem lehet hatékony és kikényszeríthető védelem, illetve ezek megsértése szóló markáns következmények nélkül hagyni a munkaviszonyt.
A Bizottság 2008-ban hívta életre a New Skills for New Jobs vagyis „az új
munkahelyek, új készségek” stratégiát, mely a készségfejlesztés javítását, a jövőben szükséges készségek előrejelzését, illetve az oktatásnak és képzésnek a szükségletekhez való hozzáigazítását célzó intézkedéseinek menetét írja le.
Ehelyütt térek át az Európa 2020 stratégiára, mivel az Új készségek és munkahelyek menetrendje a stratégia kiemelt kezdeményezéseinek egyike lett.
4.2. Az Európa 2020 stratégia és eszközei
2010-ben határozta meg az Európai Unió az Európa 2020 stratégiát, melynek célja
– a gazdasági válságból leszűrt hiányosságok ismeretében – tudáson és innováción
alapuló reformokat végrehajtani az EU versenyképességének növelése érdekében.
A stratégia lényege, hogy az Európai Unió egészének teljesítenie kell 2020ra 5 célt, melyből az első számú a foglalkoztatással kapcsolatos cél, mely szerint
biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a
75%-ot.
Részben ehhez kapcsolható az oktatással kapcsolatos célkitűzés is, mely
szerint 10%-ra kell csökkenteni az iskolaelhagyók számát és el kell érni, hogy a
30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
Az Európa 2020 stratégia 2 pillére, melyeken nyugszik, a tematikus célkitűzések és a tagállamok országjelentései.
A tagállamok nemzeti célokat fogadtak el az érintett területeken. Magyarország vonatkozásában ezen célokat a 2010. november 12.-i, az „Európa 2020 Stratégia Végrehajtását Megalapozó Előzetes Nemzeti Intézkedési Terv” elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
Az Európai Unió az „Új készségek és munkahelyek menetrendjével” azon
foglalkoztatási célkitűzését kívánja elérni, hogy a munkaképes korú európai lakosság (20–64 éves) 75%-ának legyen munkahelye. Ez a menetrend ma már az Európa
2020 stratégia része.

331

Doktori Műhelytanulmányok 2017

A menetrendben szereplő 13 fő intézkedések célja a rugalmas biztonság 4
fő elemének megerősítése.12 Az intézkedések közül néhány:
A rugalmas biztonság fenntartása érdekében:
 átfogó eszmecsere a rugalmas biztonságnak adandó új impulzusról,
 LLL-et ösztönző stratégiák kidolgozása,
 háromoldalú szociális fórum létrehozása.
Készségek javítása, készségkereslet és kínálat összehangolása céljából:
 készségkörkép az Unióban,
 készségek, kompetenciák, foglalkozások európai osztályozási rendszerének
létrehozása,
 szakmai képesítések elismerésének reformja,
 új munkaprogram a harmadik országbeli állampolgárok integrációja
érdekében.
A Munkaminőség és munkakörülmények javítása céljából:
 foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok egyszerűsítése,
 munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégia
folytatása,
 felülvizsgálni a részmunkaidős és a munkavállalók tájékoztatásával
kapcsolatos irányelveket.
Munkahelyteremtés támogatása céljából:
 vezérelvekről szóló javaslat a munkahelyteremtés kedvező körülményeihez.
Ezek mindegyikéből az szűrhető le, hogy az Unió a folyamatos változásra, a
munkavállalók munkahelyek közötti rendszeres váltásával számol, és nem a
hosszútávú határozatlan idejű munkaviszonyokat veszi alapul a szabályozás
kialakításának kiindulási pontjaként. Ez pedig szükségszerűen magával hozza azt
is, hogy nem törekszik ennek mentén az állás, a munkaviszony szigorú
védelmének fenntartására.
A növekedés és a munkahelyteremtés mozgatórugója lehet több kiemelt
kezdeményezés pl. Innovatív Unió, Mozgásban az ifjúság stb.) is.
Az új készségek és munkahelyek menetrendje a foglalkoztatási biztonságot
segíti elő, kevésbé törekedve azonban az állásbiztonság növelésére. Ennek oka,
hogy a menetrend a célja a munkaerőpiacok modernizálása, ennek keretében a ru-

Új készségek és új munkahelyek menetrendje, letöltés: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6710&langId=hu (2016.12.11), 13-31.
12
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galmasság és a biztonság javítása a foglalkoztatásban, ami a flexicurity megvalósítására való törekvést jelenti. Célja továbbá az is, hogy könnyebben találhassanak
a munkavállalók unió szerte állást.13
Az Európa 2020 stratégia megvalósítása – melynek hátterét az európai és
nemzeti szakpolitikák adják - az európai szemeszter, vagyis a koordináció évente
ismétlődő ciklusai alapján valósul meg. A megvalósítás során a foglalkoztatás tekintetében a Foglalkoztatási Bizottság iránymutatásokat terjeszt elő – melyek keretet adnak a nemzeti szakpolitikák kidolgozásához – és amelyeket az EU Tanácsa
fogad el.
A tagállamok nemzeti reformprogramokat terjesztenek elő, melyeket a Bizottság megvizsgál és országjelentés keretében elemzi a tagállam gazdaságpolitikáját, illetve tagállamokra szabott ajánlásokat bocsát ki.
Először a Tanács a 2010/707/EU határozatával fogadta el a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokat az alkalmazkodásra képes, képzett munkaerő, és a gazdasági változásokra reagálni tudó munkaerőpiacok létrehozása érdekében.
Ennek keretében az 7. sz. iránymutatás a munkaerő-piaci részvétel növelésére és a strukturális munkanélküliség csökkentésére, valamint a munkahelyek minőségének javítására irányul. Megvalósításának eszközei a rugalmas biztonságra
vonatkozó elvek, illetve az Európai Szociális Alap és más alapok támogatásai akként, hogy a rugalmasság és a biztonság fokozása egymás kölcsönös erősítése
mentén valósuljon meg.
Ennek érdekében a tagállamoknak
 rugalmas és megbízható munkaszerződéseket,
 aktív munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását elősegítő politikákat kell
kialakítaniuk,
 az egész életen át tartó tanulás rendszerét létre kell hozniuk,
 megfelelő szociális biztonsági rendszereket kell felállítaniuk a
zökkenőmentes munkaerőpiaci átmenetek érdekében.
Az ugyanezen határozatban szereplő 8. sz. iránymutatás a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése
célkitűzést részletezi, mely a foglalkoztatás és a termelékenység erősítését szolgálja az iránymutatás szerint.
A Tanács (EU) 2015/1848 határozata (2015.október 5.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2015. évi iránymutatásokról fő célkitűzésként az
Unió fenntartható és inkluzív növekedését és a munkahelyteremtést tűzte ki.

13

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=en (2016.12.11).
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A munkahelyteremtéshez szorosan kapcsolódó egyik cél a munkaerőpiaci
és a szociális védelmi rendszerek hatékony működésének biztosítása és a munkaerőpiacra való belépés akadályainak elhárítása.
Ennek kitűzése egyértelművé teszi, hogy az EU is felismerte, hogy a szociális védelmi rendszerek működése nem kifogástalan, és amíg ezek nem hézagmentes hálóként fogják fel a munkaerőpiacra kikerülő munkavállalókat, addig a rugalmasság megvalósítása nem oly mértékben segít hozzá a foglalkoztatás növeléséhez
illetve a változó viszonyokhoz gyorsan alkalmazkodni képes munkavállalás megvalósulásához, mint az a kitűzött célokban megjelenik. Ehhez természetesen szükséges a life long learning, azaz az élethosszig tartó tanulás jogi intézményrendszerének is a kiépülése.
Ameddig azonban a rugalmasság fejlődik a nagyobb mértékben, különösen
jelentős az állásbiztonság szerepe, vagyis azon jogszabályi keretek folyamatos
fenntartása, melyek a munkaviszony munkavállaló általi megtartását segítik elő.
Ehhez kapcsolódik a 6. sz. iránymutatás, mely a készségek és kompetenciák
fejlesztésére irányul, és ahogy azt már korábban ismertettem, az élethosszig tartó
tanulás programjának megvalósítására hivatott akként, hogy minőségi, mindenki
számára elérhető tanulási lehetőségeket biztosítsanak egyúttal meghosszabbítva a
munkával töltött, aktív éveket.
Kapcsolódik hozzá továbbá a 7. sz. iránymutatás, amely a munkaerőpiacok
javítása körében előírja a hatékonyabb, személyre szabott szolgáltatásokat nyújtó
állami foglalkoztatási szolgálatok létrehozását a munkanélküliségi időszak lerövidítése és visszaszorítás érdekében,
A 7. sz. iránymutatás a rugalmas biztonság alapelveinek figyelembevételére
is felhív a munkaerőpiacok működésének javítására irányuló célkitűzés megfogalmazásával.
Erre főként a megfelelő munkaerő felvételi szabályok megteremtésével lehet törekedni.
Emellett a minőségi munkahelyek megteremtésével lehet a társadalmi-gazdasági biztonságot elősegíteni.
4.3. Félúton - A stratégia eddigi eredményei Magyarországon
Az Európai Bizottság 2016. évi Magyarországra vonatkozó országjelentése szerint
a munkanélküliségi ráta már Magyarországon a válság előtti szint alá süllyedt, a
tartós munkanélküliségi ráta is kedvezően alakult. A Bizottság szerint a szociális
ellátásokkal, a korai nyugdíjba vonulással és a nyugdíjkorhatár emelésével
kapcsolatos politika szigorodása bővítette a magyar munkaerőpiacon a munkaerő
kínálatát. 2013 vége óta erősödik a munkahelyteremtés a magánszektorban,
emellett a közmunkaprogram is hozzásegítette az országot ezen eredmények
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eléréséhez.14

5. A FIATALOK ÉS A CSALÁDOS MUNKAVÁLLALÓK ÁLLÁSBIZTONSÁGA
E fejezetben az Európa 2020 stratégia részleteit áttekintve szeretném kiemelni röviden azokat a célokat, amelyek ezen két csoportra vonatkoznak.
A Tanács 2010/707/EU határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira
vonatkozó iránymutatásokról írja elő a tagállamok reformjainak céljaként, hogy a
társadalmi kirekesztettséget azáltal kell csökkenteniük, hogy „– különösen a nők,
az idős munkavállalók, a fiatalok, a fogyatékossággal élők és a legális migránsok
munkaerő-piaci részvétele előtt álló akadályok megszüntetése révén – mindenki
számára egész élete során biztosítják a hozzáférést és a lehetőségeket.”
Leszögezi a határozat azt is, hogy a nők fokozott munkaerő-piaci részvétele
a növekedés előmozdításának és a demográfiai kihívások leküzdésének is az egyik
előfeltétele. Ennek okán létfontosságú, hogy megkönnyítsék a nők helyzetét az által is, hogy az iskoláskort még el nem érő gyermekek esetében megteremtik a megfelelő, megfizethető és magas színvonalú gyermekgondozási szolgáltatások támogatásának feltételeit.
Az e határozatban szereplő 8. sz. iránymutatás a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő, képzett munkaerő és az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére irányuló célkitűzést részletezi, mely a foglalkoztatás és a termelékenység erősítését
szolgálja az iránymutatás szerint.
E körben előírja, hogy elsődlegesen az alacsony képzettségű, valamint a
nem naprakész készségekkel rendelkező személyeket kell támogatni, emellett az
idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságát és természetesen a magasan képzett
munkavállalók további képzésének, készségeinek és tapasztalatainak fejlesztését
kell elősegíteni.
A Tanács 2015/1848 határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 2015. évi iránymutatásokról arra összpontosít, hogy a munkaerő kereslet
fellendülése és a munkaerő kínálat növelése mellett a munkaerőpiacok hatékonyabb működése is elérhető legyen, és meghatározza az ezek érdekében a tagállamok által megteendő intézkedéseket.
Ennek keretében többek között
 mérsékelni kell a munkaerőpiacra való bejutást akadályozó tényezőket,
 az egyenlő díjazás révén növelni kell a nők munkaerőpiaci részvételét,
 elő kell segíteni a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét,
 növelni kell a foglalkoztathatóságot,

14

Európai Bizottság 2016. évi országjelentése, 1.
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 elő kell mozdítani a munkavállalók mobilitását.15
6. ÖSSZEGZÉS
A fentiek alapján megállapítható, hogy az állásbiztonság csökkenése Európa szerte
olyan sokszínű és eltérő társadalmi és jogi környezetben történik, amely megköveteli a tagállamoktól, hogy amennyiben még nem érett a jogi és társadalmi környezet a flexicurity nyújtotta lehetőségek biztosítására és az általa állított kihívásoknak való maradéktalan megfelelésre, sokrétű intézkedésekkel segítsék elő az
állásbiztonság csökkenéséből adódó nehézségek áthidalását és a foglalkoztatás
biztonság megvalósítását.
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1. BIOETIKA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JOG
Korábbi Alkotmányunk, az 1949. évi XX. törvény az alapjogok között nem tartalmazott bioetikai jellegű szabályokat, pusztán az Alkotmánybíróság gyakorlatában
találhattunk az egészségügyi jogot éríntő határozatokat. Ezen határozatok megismerésével, elemzésével következtethettünk arra, hogy mi az aktuális alapjogi álláspont az alapjogok értelmezése és az egészségügyi önrendelkezési jog határainak
kijelölése kapcsán. Jelenleg hatályos Alaptörvényünkben már megjelentek a kifejezetten bioetikai tárgyú rendelkezések, mely tény tagadhatatlanul óriási előrelépést jelent a korábbi szabályozáshoz képest.
,,Többek között azért, mert a bioetika kérdéseinek relevanciájához nem fér
kétség, mint ahogy ahhoz sem, hogy a technikai fejlődés, az orvostudomány,
valamint a biológia robbanásszerű fejlődése már korábban olyan eredményekre is vezetett, amelyek a visszaélésszerű alkalmazás kapcsán akár büntetőjogi jogalkotást is eredményeztek.”1

Az egészségügyi szolgáltatások jogi szabályozása iránti igény a XX. század második felében jelent meg mind Európában, mind az Egyesült Államokban. Ezen
igény megjelenéséig ezt a területet teljes mértékben a szakmai önszabályozás jellemezte, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy a biológusok, valamint az orvostudomány szakemberei a maguk számára készítettek etikai, orvosetikai kódexeket
és állítottak fel ezáltal etikai szabályrendszert az orvosi tevékenység alapvető szabályait illetően, ezen szabályok betartásáról és betartatásáról maguk gondoskodtak
és ez egy ideig elégségesnek is bizonyult a konfliktusok megelőzése és kezelése
szempontjából.2 Azonban az orvostudomány és a biológia tudományának robbanásszerű fejlődésével, az egészségügyi szolgáltatások differenciálódásával, a betegjogi szemlélet erősödni kezdett és egyre nagyobb mértékben tört utat magának
KOVÁCS GÁBOR.: Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények,
valamint az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése, 2015, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 9.
2
KOVÁCS GÁBOR.: Bioetika és büntetőjogi kodifikáció, 2008, Széchenyi István Egyetem,
Győr, 12.
1
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a jogi szabályozás szükségessége és egyre kevésbé bizonyult elégségesnek az önszabályozás.3 Nemzetközi téren még ma is jelentős különbségek mutatkoznak a
jogi szabályozást illetően. Az egészségügyi jogalkotás intenzitása, minősége nagyon különböző az egyes országokat tekintve, a szabályozási megoldások között
számos különbség fellelhető,4 ennek oka pedig nem más, minthogy e tudományterület jogi szabályozása és gyakorlatilag korlátozása során számos nehézséggel kell
szembenézni. Olyan alapvető morális kérdéseket kell megvitatni és tulajdonképpen „megoldani”, melyek etikai szempontból alapvetően vitatottak.5 Ilyenek az
emberi élet kezdetével és végével, az emberi testtel, annak szerveivel és szöveteivel való rendelkezésről szóló6 valamint a genetikai állománnyal kapcsolatos nézetek, vagy az egészségügyi beavatkozások határainak kijelölése melyek kapcsán világi és egyházi moralisták, filozófusok, jogászok, orvosok ütköztetik tulajdonképpen tudományos szempontból igazolt, legtöbbször „helyes” nézeteiket. A jogalkotónak gyakorlatilag ezeket az erkölcsi kérdéseket kell jogi normákba öntenie úgy,
hogy a szabályozás védelmet nyújtson a jogalanyok számára, ugyanakkor azért ne
vessen gátat az orvostudomány és a természettudományok fejlődésének, ne építsen
be olyan jogi tilalmakat, amelyek lassítják vagy megakadályozzák az innovációt
és a technikai fejlődést az orvostudomány területén.7
A bioetika diszciplínája kétség kívül jelentős befolyást gyakorolt az egészségügyi jog fejlődésére. A két terület egymás nélkül gyakorlatilag értelmezhetetlen. Amikor ezt kimondom, már be is ugrik Kovácsy Zsombor Egészségügyi Jog
(2008) című monográfiája, melynek előszavában a szerző egészséges öniróniával
mondja ki, hogy önálló egészségügyi jog márpedig nem létezik.8 Ebben a kijelentésében arra utal, hogy az egészségügyi jog nem önálló jogág „egy jogágnak
ugyanis ahhoz, hogy markánsan megkülönböztessünk a többitől megfogható karakterrel és jellemzőkkel kell rendelkeznie, ugyanakkor ebben az egészségügyinek
KOVÁCS GÁBOR – NÉMETH IMRE – GELLÉR BALÁZS: Az egészségügyi beavatkozás, az
orvostudomány kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
szabályozására, in új Büntető Törvénykönyv 1. Büntetőjogi Kodifikáció 5, 2005/1. szám, 723.
4
NOGEL MÓNIKA: A HIV-vírussal való megfertőzés büntetőjogi vonatkozásai, in Med Et
Jur 5, 2015/4. szám, 15-19.
5
KOVÁCS GÁBOR: A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra, in SULYOK GÁBOR (szerk.): Opus magistrale, 2007, 2008, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 70.
6
KOVACS GÁBOR: Legal background of embryonic stemcell research in Europe, in FERRARA S. DAVIDE (szerk.): IALM Intersocietal Symposium, P5 Medicine & Justice: Abstract
Book, 598.
7
KOVACS GÁBOR: Human Stem Cells. A Special Field Within the Medical Research.
Doubts and Possibilities in Terms of the Hungarian Law AMEGA. Asztma és Allergia Színe
Tájékoztató Magazin 13, 2007/2. szám, 32-35.
8
KOVÁCSY ZSOMBOR: Egészségügyi Jog, 2008, előszó.
3
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nevezett jogban van alkotmányjog, közigazgatási jog, de a polgári és a büntetőjog
sem marad távol tőle, tehát különböző jogágak egészségügyi jelentőségű elemei
alkotják a szóban forgó szabálytömeget.” Ezúton is kiemelném az egészségügyi
jog alkotmányjoggal valamint a közigazgatási joggal való kapcsolatát, előzővel az
akár alkotmányos szinten is védett alapvető emberi jogok kapcsán, utóbbival a
közigazgatási jog területéhez tartozó, az egészségügyi jogot érintő ágazati normák,
valamint ezek végrehajtása jelenti a kapcsolódást. Ezért is nagyon nehéz ennek a
jogágnak a kutatása, mert nagyon szerteágazó, jogi normarendszere nagyon széles
területet érint, ráadásul egy nagyon mélyen gyökerező, szintén tudományágnak tekinthető olyan etikai szabályrendszerbe és morális értékrendbe kell, hogy beágyazva legyen a jogi szabályozás, ami alapvetően meghatározza normarendszerének irányvonalait. Nem beszélve arról, hogy az egészségügyi jog természettudományokkal, a molekuláris biológiával, valamint az orvostudománnyal való kapcsolata - amelyek valljuk be önmagukban is hatalmas9 ismeretanyagot jelentő, dinamikusan fejlődő, a megismerés módját tekintve empirikus, a jog normatív világától sokszor nagyon távol eső tudományterületek – vitathatatlan.
A bioetika diszciplínája jelentős befolyást gyakorolt az egészségügyi jog
fejlődésére, elsősorban az Egyesült Államokban alakult ki, így az angolszász jogi
gondolkodás közvetve ugyan, de a kontinentális jogalkotásra is nagyon nagy befolyással volt.10 Az angolszász jogrendszer sajátosságai miatt a bioetikai kérdéseket is felvető esetek bíróság elé kerültek és mivel a bírósági eljárások nyilvánosak
ezek az esetek jelentős publicitást kaptak a tengerentúlon, nyilvános vita bontakozott ki róluk, amely kihatott az európai országok egészségügyi jogfejlődésére is.
Megemlíteném Karen Ann Quinlan esetét, amely az első olyan egészségügyi jogeset volt Amerikában, amely rámutatott az élet végi döntések problematikusságára
már a hetvenes évek közepén, Karen 21 éves fiatal nő volt, aki egy partin alkohol
és nyugtató szerek fogyasztása után kómába esett, majd szülei öt hónappal később
kérték, hogy vegyék le őt a lélegeztető gépről, arra hivatkozva, hogy lányuk korábban úgy nyilatkozott nem akar életben maradni abban az esetben ha ehhez „különleges erőfeszítésekre” lenne szüksége. Az ügy nagy port kavart az élet végi
döntések kérdésében az Egyesült Államokban. Az első fokú bíróság elutasította a
szülők kérését, arra hivatkozva, hogy az Alkotmány nem rendelkezik a halálhoz
való jogról, ezt követően az ügy New Jersey állam Legfelsőbb Bírósága elé került,
amely engedélyezte a szülőknek lányuk gépekről való lekapcsolását. Itt a hivatkozás úgy szólt, hogy a magánélethez való jog sérülne túlzott mértékben akkor, ha a
szülők nem dönthetnének gyermekük életéről. Az ügy érdekessége, hogy Karen
KOVÁCS GÁBOR.: Az emberi test tiltott felhasználása, in Med et Jur 1, 2010/3. szám, 2427.
10
KOVÁCS GÁBOR: Bioetika és büntetőjog kapcsolata, in Jog Állam Politika, Jog- és politikatudományi folyóirat 1, 2009/4. szám, 3-43.
9
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lélegeztetőről való lekapcsolása után spontán kezdett lélegezni és még 9 évet élt
egy gyógyító intézetben, ahol 1985-ben halt meg.
Az orvosi etika tradicionálisan kezdetben az orvos kötelezettségét hangsúlyozta, az orvosnak azt kellett tennie, ami a beteg érdekeit szolgálta, ezzel szemben
a bioetika és a jogászok is felsorakoztak mondván, hogy az érdekválasztás nem az
orvos, hanem a beteg jogosultsága, ezzel a jogviszony a fogyasztóvédelmi szemlélet irányába elmozdulva ennek a jogviszonynak az újragondolásával a betegek
jogainak előtérbe kerülését hozta magával.
„A bioetika történelmi gyökerei ellenére, változó elnevezés mellett is (orvosi
etika, egészségügyi etika, bioetika) egy alig száz éves múltra visszatekintő
tudományág, amely olyan szempontból kiemelt figyelmet érdemel, hogy
nincs az etikai kérdéseknek olyan területe, amely ily heves és szélsőséges
nézeteket váltana ki filozófusokból, jogászokból, orvosokból, mint éppen
magának az emberi létnek a morális törvényszerűségeivel foglalkozó tudományterület.”11

A bioetika terminus technicusával először Rensselaer 1970-ben megjelent: „The
science of survival” – A túlélés tudománya című művében találkozhatunk.12 A
szerző egy évvel később megjelent monográfiája tekinthető a bioetika önálló tudományterületté formálódásához vezető út első lépésének,13 melyet az orvosbiológiai technikák által generált gyors fejlődés időszaka követett, ennek eredményeként az Interparlamentáris Unió 1995-ben 93. Kongresszusán megállapította, hogy
„a bioetika az emberi jogok kérdésében a legfontosabb területté nőtte ki magát.”14
Vitathatatlan, hogy az egészségügyi jog területébe tartozó kérdések szoros
kapcsolatban vannak az emberi jogokkal és az emberi jogi normákkal,15 hiszen
olyan alapvető emberi jogok, mint az élethez és emberi méltósághoz való jog, a
diszkrimináció tilalma, a kínzás, embertelen, kegyetlen, megalázó bánásmód tilalma, a magánszféra és a család védelme, az egészséghez való jog, az önrendel-

KOVÁCS GÁBOR: Bioetika és büntetőjogi kodifikáció, 2008. Széchenyi István Egyetem,
Győr, 11.
12
RENSSELAEDER, V. P.: Bioethics The science of survival. Perspectives, in Biology and
Medicine I., 1970/14. szám, 127-153.
13
RENSSELAEDER V. P.: Bioethics Bridge to the future, 1971, Prentice Hall, Englewood
Cliffs (New Jersey).
14
Interparlamentáris Unió 93. Kongresszusa, in Orvosegyetem XXXIX, 1995/6. szám, 16.
15
KOVÁCS GÁBOR.: Adatvédelem az egészségügyben. Az egészségügyi adatkezelés vázlata, in Med et Jur-2, 2011/1. szám, 16-18.
11
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kezéshez való jog mind-mind fontos szerphez jutnak az egészségügyi jogi kérdések értelmezése körében is.16 És talán itt van a legszorosabb kapcsolódási pont az
egészségügyi jog és az alkotmányjog között, mert az előbbiekben felsorolt emberi
jogok a legtöbb országban akár alkotmányos szinten védett alapjogok is egyben.
Témánk szempontjából megkerülhetetlen néhány olyan fontos nemzetközi
dokumentumot megemlítenem, amelyek nemzetközi szinten nagy hatással voltak
az egészségügyi jog fejlődésére. Az általános emberi jogi egyezmények körében
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948), a Polgári és Politikai Jogok
Nemzeközi Egyezségokmányával, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával képezi az alapját a nemzetközi emberi
jogi védelmi rendszernek. Egészségügyi tárgyú rendelkezése csak a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának van, amelynek 7. cikkelye kimondja, hogy tilos bárkit szabad hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletnek alávetni. Az egészségügyi jog területén a legmeghatározóbb nemzetközi
egyezmény az Európa Tanács égisze alatt született Oviedóban, 1997. április 4-én
Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicináról, amelyet szokás Oviedói vagy
Biomedicina Egyezményként is emlegetni. Ez az emberi lény jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására való tekintettel történő védelméről szól, jelentősége pedig abban áll, hogy az első nemzetközi kötelező erejű
dokumentum a bioetika területén. Az Egyezmény szövegének általános megfogalmazása ellenére sajnos csak 28 állam ratifikálta. Magyarország 1999-ben írta alá
és a 2002. évi VI. törvény hirdette ki. Az Egyezmény 2. cikke kimondja: „Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben
mindenkor elsőbbséget élvez.” A 4. cikk a szakmai előírások és kötelezettségek
tiszteletben tartását írja elő: „Minden egészségügyi beavatkozást, beleértve a kutatást is, a vonatkozó szakmai előírások és kötelezettségek tiszteletben tartásával
kell végrehajtani.” Az Egyezmény II. fejezete a beleegyezéssel kapcsolatos alapelveket és kérdéseket, a IV. fejezet az emberi génálománnyal kapcsolatos kérdéseket, az V. fejezet a tudományos kutatás témakörét tárgyalja, amelyen belül általános szabályként rögzíti, hogy „ a tudományos kutatás a biológia és az orvostudomány területén szabadon gyakorolható, amennyiben a jelen Egyezmény rendelkezéseit és az emberi lényt védelmező egyéb jogi rendelkezéseket betartják.” Ezt követően az Egyezmény foglalkozik a magukat kutatásnak alávető személyek védelmével (16. cikk), a kutatásba való beleegyezésük képességével nem rendelkező
személyek védelmével (17. cikk), embriókon végzett in vitro kutatás alapszabályaival (18. cikk). Az Egyezmény további részletes ismertetése nélkül kiemelném,
hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában az Oviedói
KOVÁCS GÁBOR – NÉMETH IMRE – GELLÉR BALÁZS: Az egészségügyi beavatkozás, az
orvostudomány kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
szabályozására, in új Büntető Törvénykönyv 2. Büntetőjogi Kodifikáció 5, 2005/2. szám.
16
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Egyezmény életbe lépését követően jelent meg a rendszeres hivatkozás a bioetika
európai normáira. Az aránylag kevés számú ratifikáció ellenére az Egyezménynek
az egészségügyi jogra gyakorolt hatása mindenképpen jelentős méreteket ölt.
Az európai uniós normák vizsgálata alapján egyértelműen megállapítható,
hogy a bioetikai tárgyú rendelkezések száma egyre inkább növekszik, míg korábban az Unió ritkán érintett bioetikai tárgyú kérdéseket a jogalkotás eszközeivel,
addig mára e terület jelntősége megnövekedett tekintve az orvostudomány, a molekuláris biológia és az orvostudományi eszközök innovációjának szinte követhetetlen fejlődését. Bioetikai tárgyú rendelkezéseket már az Európai Unió Alapjogi
Chartájában is találhatunk, amelyet 2000-ben Nizzában fogadtak el. A Charta 2009
decemberében a Lisszaboni szerződés részeként vált kötelezővé a részes államok
számára, létrehozásával az emberi jogok védelme az uniós jog részévé vált. A 3.
cikkében a személyi sérthetetlenséghez való jogot összegzi a Charta: „Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.”
Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell
tiszteletben tartani:
 az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,17
 az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,
 az emberi test és részei haszonszerzési célú felhasználásának a tilalma,
 az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.
A legfontosabb védendő érték ami felmerül ezen a területen az a testi integritás, az
önrendelkezéshez való jog18 és nyilvánvalóan az élet és az emberi méltóság védelme és tiszteletben tartása. E jogok általában különböző országok alkotmányaiban
is kifejezésre jutnak és védelmet élveznek, mindemellett az élet, a testi integritás
és a személyi szabadság olyan jogok, amelyeket a nemzeti büntetőjogok is védelmi
körükbe vonnak.

KOVÁCS GÁBOR: Szektorális adatvédelem. Egészségügyi adatvédelem, in Med et Jur 2,
2011/2. szám, 17-19., KOVÁCS GÁBOR: Speciális területek az egészségügyi adatkezelésben, in Med et Jur 2, 2011/3. szám, 14-17.
18
KOVÁCS GÁBOR: Speciális területek az egészségügyi adatkezelésben II. Adatkezelés tudományos és kutatási célból. Kábítószer-fogyasztók adatainak kezelése, in Med et Jur 2,
2011/4. szám, 12-14.
17
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2. AZ ALAPTÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK VIZSGÁLATA
A hazai bioetikai tárgyú alkotmányos jogvédelemhez hozzátartozik, hogy korábbi
alkotmányunk19 nem tartalmazott bioetikai jellegű szabályokat, nem volt bioetikai
tárgyú paragrafusa. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában ugyanakkor születtek a
témakört érintő határozatok, ezekből kiragadva a bioetikai tárgyú megállapításokat
lehetett következtetni, hogy mi a jogi irányvonal a bioetika által is érintett egészségügyi területeken.20 Terjedelemi okokból mellőzöm a témakör szempontjából
releváns alkotmánybírósági határozatok teljes körét ismertetni, de e körben kiemelek egy olyan állásfoglalást, amely egyértelműen hatással volt az Alaptörvény későbbi vonatkozó paragrafusainak megszületésére. Az Alkotmánybíróság abortuszról szóló 64/1991. (XII. 17.) határozatában21 kijelentette, hogy a terhesség megszakítás számos alapjogot érint, hiszen mindig a magzati élet feletti rendelkezésről
van szó. Az abortusz szabályozása a magzat élethez való jogára, s mivel ennek
előkérdése, hogy a magzat jogalany-e, a magzati jogalanyiságra vonatkozik. Az
Alkotmánybíróság a magzat jogalanyiságát mindig úgy értelmezte, mint a magzat
élethez és emberi méltósághoz való anyagi jogának feltételét. A taláros testület
határozatában megállapította, hogy a magzat jogalanyiságának kérdése az Alkotmány értelmezésével nem dönthető el, mert mind a magzat jogalanyisága, mind
annak tagadása összhangban lehet az Alkotmánnyal, ezért már ekkor kijelentette,
hogy a legcélszerűbb megoldás az lenne, ha maga az alkotmányozó hatalom döntené el a magzat alkotmányjogi státuszát. Talán némileg ennek a döntésnek is köszönhető, hogy ma hatályos Alaptörvényünk22 a korábbi Alkotmányhoz képest tartalmaz kifejezetten bioetikai tárgyú rendelkezéseket is. Én személy szerint ezt a
változást nagyon nagy előrelépésnek tekintem az egészségügyi jog terrénumán
még akkor is, ha mind tartalmi szempontból, mind a fogalomhasználatot tekintve
számos kritika érte az Alaptörvény érintett rendelkezéseit. A szövegezésen sokak
szerint a friss szakmai tudás valamint a magyar egészségügyi viszonyokhoz való
alakítás iránti igénynek a hiánya tükröződik,23 és nem világos teljesen az sem, hogy
a nemzetközi és hazai bioetikai normák közül miért éppen a szövegben szereplő
jogok kerültek be az Alaptörvénybe, melyek voltak a válogatás szempontjai. A
1949. évi XX. törvény
KOVÁCS GÁBOR: Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása, in EGRESI KATALIN (szerk.):
Fiatal Oktatók Tanulmányai 3., 2006, Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Győr, 161-175.
21
A határozat érintette az 1972. évi II. törvény 29. § (4) bek., a 76/1988. (XI.3.) MT rendeletet, valamint a 15/1988. (XII. 15.) SZEM rendeletet
22
Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.
23
KOVÁCS GÁBOR: Anyai szempontok, vagy a jogkövetkezményektől való félelem?, in
Med et Jur-7, 2016/2. szám, 24-30.
19
20
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szakmai egyeztetések valamint a hosszas tudományos előkészítés hiánya alátámasztani látszik a szöveg sok helyen pontatlan fogalomhasználatát, de ez a kritika
az Alaptörvény más cikkeinek vonatkozásában is megfogalmazódott.
A bioetikai tartalmú rendelkezések vonatkozásában az alábbiakat emelném
ki:
Az Alaptörvény II. cikke kimondja: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
A korábbi alkotmány 54. §-a24 egységben kezelte az életet és az emberi méltóságot, ez alapot adott az oszhatatlansági doktrínának, amely például a halálbüntetés tilalmához vezethetett.25 Az új szöveg máshol, a XIV. cikkben mondja ki áttételesen a kiutasítás kapcsán a halálbüntetés tilalmát. Az új szöveg II. cikke német
mintára (Grundgesetz 1. Cikk (1) bekezdés) csak az emberi méltóság sérthetetlenségét és így csak az emberi méltósághoz való jog korlátozhatatlanságát mondja ki.
A II. cikk rendelkezéseit korábbi Alkotmányunk 54. § (1) bekezdésével öszszevetve megállapítható, hogy az nem csak szövegezésében, hanem tartalmilag is
különbözik egymástól. A legszembetűnőbb tartalmi különbség pedig nem más,
mint a fentebb részletezett alkotmánybírósági határozatban foglalt kérés megvalósulása, vagyis a magzat fogantatástól számított életvédelmének megjelenése.
Amíg korábban mindössze külön törvény26 rendelkezett a magzati élet védelméről,
amely törvény preambulumában rögzítette, hogy a magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel, és ez a gyermeket váró nőkről való fokozott gondoskodással lenne
megvalósítható, de mivel éppen ez a törvény tartalmazta a későbbiekben a terhesség megszakítás feltételeinek meghatározását, a magzati élet védelméről szóló rendelkezés alappal volt csupán egy elvont elvnek tekinthető. Az alaptörvényi szintű
megfogalmazásbeli változtatásnak nagy a jelentősége, mert az az alkotmánybírósági, valamint bírói jogértelmezésben akár a terhességmegszakítás tiltásának komoly jogi alapjává is válhat. A fogantatással létrejött embrió alaptörvényi szintű
életvédelme pedig kihatással lehet a mesterséges reprodukciós eljárások jogi hátterének alakulására is. A fogantatással létrejött embrió életvédelme miatt kérdésessé válhatnak a mesterséges reprodukciós eljárások, ugyanis a testen kívül létrejött embrió is fogantatással jön létre, jogi helyzete tehát jelenleg megegyezik a
természetes úton létrejövő embrióéval. Ezeknek az embrióknak a nagy része viszont elpusztul vagy akár nem is kerül beültetésre ezekben a reprodukciós eljárásokban, úgynevezett számfeletti, vagy adományozásra sem kerülő in vitro embriókká válnak. Rögös tehát az út egy egészséges gyermek megszületéséig, és az
Alkotmány 54. § (1) bekezdés: „,Magyar Köztársaságban minden embernek joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
25
AB határozat, 23/1990. (X. 31.)
26
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény.
24
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embrió életvédelmének alkotmányos szintre emelésével a közeljövőben mindenképpen jogi szabályozást igényel a reprodukciós eljárások területe.
Az Alaptörvény III. cikk (2) bekezdése alapján: „Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet
végezni.”
A bioetika alapkövének tekintett beleegyezés elve az Oviedói Egyezmény
5. cikkében szerepel, e szerint egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható
végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékoztatáson alapuló beleegyezését adta. Kétségtelen, hogy a második világháborút követően elfogadott nemzetközi dokumentumokban és alkotmányokban csupán az orvosi „kísérletbe” való beleegyezés fogalma szerepelt, a szakirodalom azonban később már a „kutatás” kifejezést használta, hiszen az emberrel való kísérletezés a biológia, az orvostudomány fejlődésével és a korszerű jogfelfogás alapján ma már egyáltalán, semmilyen
körülmények között nem megengedhető. A kísérlet és a kutatás között ugyanis elsősorban az a különbség, hogy míg a kísérlet csupán egy jelenség kipróbálása emberen, addig a kutatás előzetesen megtervezett tudományos terven alapul, amelyet
általában etikai testület hagy jóvá a bioetika normáit alapul véve. Kizárólag e jóváhagyást követően kerülhet sor az egyén tájékoztatására, majd beleegyezésének
a megadására, s így végül a kutatás beleegyezés utáni lefolytatására.27 Kovács Gábor Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények című
művében megjegyzi, hogy az Alaptörvény III. cikk (2) bekezdése tekintetében a
„kutatás” szó használata mindenképpen eredményesebb lett volna a szövegezést
tekintve, ugyanakkor kiemeli, hogy a cikkel kapcsolatban problematikusabbnak
tartja azt a tényt, miszerint a tájékoztatáson alapuló beleegyezés szükségességét a
tudományos kísérletezésre (kutatásra) szűkíti le az Alaptörvény, figyelmen kívül
hagyva ezzel a tényt, hogy a vonatkozó releváns nemzetközi normák már valamennyi orvosi beavatkozást az érintett személy tájékozott beleegyezéséhez kötnek,
illetve a hazai törvényi szabályozás tehát Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény is hagyományosan ezen az alapon nyugszik. Zeller Judit egy cikkében kijelenti az Alaptörvény vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban, hogy állásponja
szerint, bár egy alkotmánytól nem várható túl részletes szabályozás, de mindenképpen hiányérzetet okoz számára, hogy ha már a tájékozott beleegyezés alkotmányi elismerést kapott, indokolt lett volna néhány egyéb elv rögzítése is. Többek
között, hogy az emberen végzett kutatás kizárólag akkor alkalmazható, ha a tudományos eredmény másként nem érhető el, vagy hogy a kutatást előzetesen etikai
értékelésnek szükséges alávetni. A kiszolgáltatottak védelme érdekében pedig, a
gyermekek, a fogyatékossággal élők, az idősek, vagyis a társadalom különösen sérülékeny tagjai e téren is kiemelt védelmet kellene élvezzenek.

27

SÁNDOR JUDIT, http.//szuveren.hu/rovat/jog - Bioetika az Alaptörvényben (2016.12.14).
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Az Alaptörvény III. cikk (3) bekezdése szerint: „Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása,
valamint az emberi egyedmásolás.”
Sándor Judit szerint látszik a szövegezés nehézkességén, hogy a törvényhozó küszködik a szóhasználattal. Az „emberi fajnemesítés” önmagában is problematikus kifejezés, hiszen a nemesítés szót ma már inkább növényekre vonatkoztatva használja a szakirodalom. Az Oviedói Egyezmény alapján kimondható lett
volna az emberi lény elsőbbsége, ezzel nemcsak a kifogásolható fajnemesítés szóhasználat lett volna kiküszöbölhető, hanem a XXI. század kihívásaihoz jobban illeszkedő olyan alapjogi keret megteremtésére lett volna lehetőség, amely az orvosbiológiai kutatásokkal való esetleges visszaélésekkel szemben is védelmet adó,
korszerű alkotmány eleme lehetett volna. Nem világos az sem, hogy a fent idézett
bekezdésben mit jelent a „gyakorlat” kifejezés, ugyanis a nemzetközi normák sem
az eugenikai „gyakorlatot”, sem a „kutatást” nem engedélyezik.
Az Alaptörvény III. cikkének (3) bekezdésében foglalt mondat második fordulata, amely szerint tilos az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása pedig sajnos kevesebbet tartalmaz, mint az Oviedói Egyezményben foglalt
haszonszerzési tilalom, az Egyezmény 21. cikke szerint ugyanis „az emberi test és
részei nem képezhetik haszonszerzés forrását”. Mert nemcsak a haszonszerzési
céllal történő felhasználás, hanem az ilyen célú megszerzés is problematikus, a
megfogalmazás tehát nem pontos és kevesebbet vállal, mint a Magyarország által
ratifikált nemzetközi egyezmény.
Az Alaptörvény III. cikk (3) bekezdésének utolsó fordulata tartalmazza az
„emberi egyedmásolás” tilalmát, amely megfogalmazás nyilvánvalóan a reproduktív célú klónozás eseteire utal, ismét furcsán és nem pontosan élve a szóhasználattal. Ebben az esetben mindenképpen szükséges elválasztani a reproduktív célú klónozást azoktól a terápiás célú klónozásoktól, amelyek számos országban megengedettek, ahol a létrehozott embriókat terápiás célokra nevezetesen őssejtek kinyerésére használják fel. Így fontos kiemelni, hogy a reproduktív célú klónozást tiltja
Alaptörvényünk ennek a szófordulatnak a használatával.
Összefoglalásként megállapítanám, hogy az Alaptörvény bioetikai tárgyú
rendelkezéseit tekintve tény, hogy szóhasználatában pontatlan, szakszerűtlen, bizonyos szempontból idejétmúlt, ami nagy valószínűséggel a szakmai egyeztetés
hiányára, valamint a nyilvános konzultáció lehetőségének hiányára vezethető viszsza. Nem beszélve arról, hogy számos szakember jelezte az Alaptörvény előkészítése során, hogy az abban szereplő jó néhány bioetikai vonatkozású szabály megvitatására az a néhány hetes időkeret, ami a szövegezés előtt nyitva állt, túl rövid
lesz. Érthető, hogy a társadalom vitára nyitott közösségének figyelme a politikai
intézmények átalakítására irányul egy alkotmánymódosítás során, talán mégis érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy miként jelennek meg a bioetika emberi jogi
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aspektusai a szövegben, mert ez akár nemzetközi megítélésünk alapja is lehet. Véleményem szerint az, hogy a bioetika egyáltalán helyet kapott az Alaptörvény szövegében óriási előrelépésnek tekinthető a korábbi szabályozási helyzethez képest,
bízom benne, hogy a nem pontos szövegezés ellenére is ez a néhány bekezdés alapul szolgálhat a közeljövőben az egészségügyi jogalkotás olyan fokú fejlődésének,
ami azért valamelyest lépést tud majd tartani a biológia és az orvostudomány folyamatos fejlődésével. Sajnos az elmúlt néhány év az egészségügyi jogi szabályozás tekintetében nem volt túl termékeny, én személy szerint azt gondolom, hogy
az Alaptörvény tanulmányomban elemzett bioetikai tárgyú változásai, ha mást
nem, a jogi szabályozás változásának és e téren való fejlődésének a lehetőségét
mindenképpen megteremtette.
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Absztrakt
A versenyjog és azon belül is a fúziókontroll alapjai gazdasági kérdéseken nyugszanak. Aki
az összefonódások vizsgálatával kíván foglalkozni, annak elengedhetetlen, hogy a kapcsolódó gazdasági fogalmakat megértse, s alkalmazni tudja. Jelen publikáció keretében néhány fontosabb gazdasági kérdésre, elsősorban a gazdasági erőfölény és a piacmeghatározás fogalmára, azok meghatározásának módjaira és nehézségeire világít rá a szerző,
amennyire lehetséges az európai mintán túlmutató, széleskörű kitekintést adva. Természetesen a fúziókontroll témakörben történő elmélyedéshez további gazdasági kérdéseket is
vizsgálni szükséges, mint például a horizontális, a vertikális és a konglomerátumszerű öszszefonódások gazdasági sajátosságait, melyek vizsgálatára jelen cikk keretein belül tartalmi korlátok miatt nem kerülhetett sor. Mindazonáltal bízom abban, hogy jelen rövid tanulmány elolvasása másokat is a téma mélyebb megismerésére sarkall.
Kulcsszavak: fúziókontroll, közgazdaságtan, versenyjog, gazdasági erőfölény

1. BEVEZETÉS
A versenyjog területét a közgazdaságtan áthatja, mondhatjuk, hogy közgazdasági
alapismeretek, gazdasági alapok nélkül a versenyjog nem értelmezhető. A piaci
erő, az állami beavatkozás gazdasági szerepe, a vállalatok együttműködésének
gazdasági hatásai éppúgy gazdasági kérdések, mint egy-egy konkrét összefonódás
vizsgálatakor a piac meghatározása, és ez még csak pár példa volt, a felsorolást
hosszasan lehetne még folytatni. A piaci folyamatok változása, a globalizáció
erõsödése, a közgazdasági tudás és ismeretanyag újraformálása, új módszerek, ismeretek térnyerése – ez is mind-mind hatással van nem csak a közgazdasági ismeretekre, hanem a vállalatok összefonódására, azok vizsgálatára is. Jelen írás keretében szeretnék pár olyan gazdasági kérdést megvizsgálni, amellyel már én is többször találkoztam kutatómunkám során. Az első és legfontosabb kérdés, amellyel
fúziókontroll vizsgálata során találkozhatunk, az együttes erőfölény fogalma, hiszen az Európai Bizottság vizsgálatának célkeresztjében is ez a fogalom áll. A következő fogalom, amelynek minden részlete kiemelten fontos egy-egy ügy kimenetele szempontjából, az érintett piac és a piac pontos tulajdonságainak meghatározása. Egyes esetek vizsgálata esetén jól látható, hogy a bizottsági munkának ez
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mennyire meghatározó része, és az is, hogy ennek pontos meghatározásában mind
a felek, mind a piaci résztvevők mennyire aktív szerepet játszanak. A horizontális,
a vertikális és a konglomerátumszerű fúziók közgazdasági sajátosságainak elemzése pedig egy külön tanulmány keretét is képezhetnék.
A fúziókontroll vizsgálata során nem szabad elfelejteni, hogy nem kizárólag
negatív, hanem pozitív gazdasági hatásai is lehetnek egy-egy összefonódásnak. A
nagyobb vállalatok a méretgazdaságosság okozta előnyöket magukban hordozzák,
az ebből fakadó előnyöket pedig a fogyasztók javára is érvényesíthetik, például a
kutatás-fejlesztés erősítésével vagy a termelési költségek csökkenésének eredményeképpen a fogyasztói árak csökkentésével. Éppen ezért, és azért, hogy a gazdasági életbe csak a szükséges mértékben avatkozzunk bele, fontos pontosan meghatározni, hogy mely koncentrációk azok, amelyek valódi negatív, azaz versenykorlátozó hatással bírnak.

2. A FÚZIÓKONTROLL ALAPJAI
Minden gazdasági órán az első lecke az, hogy a vállalat alapvető célja a profitszerzés és a profitmaximalizálás. Természetesen ennek több módja van, a vállalkozások profitra való törekedése egész célrendszerként írható le. Ilyen cél például a
fogyasztók igényeinek és fizetőképességének megfelelő felmérése, a vállalat piaci
részesedésének növelése, a termelési és működési költségek optimalizálása, a vállalkozás méretének növelése és részvényeinek értékének növelése. A vállalkozás
növekedéséhez kettő módszer áll rendelkezésére egy vállalatnak, az egyik a belső,
a másik a külső növekedés. A belsõ növekedés nem érinti a fúziókontroll témakörét, így azzal jelen írás keretei között nem foglalkozom. Külső növekedés esetén
azonban már létező gazdasági és jogi egységeket szerez meg egy vállalkozás, amelyet koncentrációként, összefonódásként, vagy másnéven „merger and acquisiton”
angol kifejezéssel szoktunk említeni.1 A külső növekedés sok előnnyel jár, ilyen
előny lehet a már meglévő technológia, tudás és kapacitás megszerzése, az adott
vállalat vásárlói bázisának elszippantása, a versenytárs piacról való eliminálása,
valamint a gyors és hatékony fejlődés elérése. Mindazonáltal nehézségekkel is jár,
hiszen a vállalatnak hirtelen egy sokkal nagyobb vállalat irányításával kell megküzdenie, a szervezési kérdéseket amennyire lehet előre meg kell terveznie. Egy
nagyobb volumenű külső növekedést komoly belső elemzések szoktak megelőzni,
amelyek során amennyire csak lehetséges felméri az adott vállalat, a vállalat életére és a piacra gyakorolt hatását a növekedésének, természetesen elsősorban az
adott vállalat szempontjából. Ezen elemzések jó kiindulópontként tudnak szolgálni
TÓTH TIHAMÉR: Az Európai Unió versenyjoga, 2014, Wolters Kluwer Kft., Budapest,
417.
1
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a tagállami versenyhatóság számára, illetve az Európai Bizottság vizsgálatához
szükséges információk alapjául is szolgálhat.
2.1. A koncentrációk típusai
Gazdasági szempontból fontos különbségek vannak a horizontális, a vertikális és
a konglomerátumszerű összefonódások esetén. A legklasszikusabb eset a horizontális koncentráció, amely során olyan vállalatok összefonódásáról beszélünk, amelyek egyforma gazdasági szinten működnek, ilyen lehet például hipermarket-láncok összefonódása. Vertikális koncentráció esetén olyan vállalkozások összefonódásáról van szó, amelyek egymást követő szinten helyezkednek el, melyre kiváló
példa a gyorsétterem és egy-egy nagy beszállítója között létrejövő koncentráció.
Konglomerátumszerű összefonódás esetén azonban eltérő gazdasági piacon tevékenykedő vállalatok koncentrációjáról beszélünk, mely a legritkábban vet fel kétségeket a közös piaccal való összeegyeztethetőséget illetően. Értelemszerűen a
koncentráció sajátosságait a vizsgálat során folyamatosan szem előtt kell tartani.

3. GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNY
3.1. A gazdasági erőfölény fogalmának meghatározása
Felmerül a kérdés, hogy ha ekkora jelentősége van a gazdasági erőfölénynek, akkor mit is jelent pontosan ez a fogalom.
Az Európai Bizottság szerepéhez hűen a fogyasztók oldaláról tekint elsősorban a kérdésre, s ennek megfelelően a piaci erőben a lehetőséget látja arra, hogy
egy-egy vállalkozás egyedül vagy közösen befolyásolja a versenyfeltételeket, például növelje az árat vagy csökkentse a termelést.2
Az Európai Unió Bírósága a United Brands ügyben kimondta, hogy egy vállalkozás akkor van erőfölényes helyzetben, akkor képes a hatékony versenyt megakadályozni az érintett piacon, ha versenytársaitól, vevőitől és fogyasztóitól függetlenül képes cselekedni.3
A fenti meghatározások kapcsán fontos kiemelni, hogy a monopóliumok
vizsgálata során többnyire az első és legfontosabb szabály az, amit a gazdasági
ismeret órákon megtanulunk, hogy az árak meghatározása során a monopol vállalat is függ a vevőktől. Ha magunk elé képzeljük a mindenki által jól ismert keresleti
görbét, akkor látjuk a görbe negatív meredekségét, amely jól mutatja, hogy az ár
2

TÓTH: i. m. 441.
Judgment of the Court of 14 February 1978. – United Brands Company and United
Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities. – Chiquita Bananas. – Case 27/76. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027 (2017.03.29.)
3
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növekedésével a fogyasztás csökken. A vállalatok nem tudják magukat ettől a
ténytől függetleníteni, s áremelés esetén csökkenő fogyasztással kell szembenézniük. Ahogyan az Simon Bishop és Mike Walker is levezette könyvében, „minden
vállalat, még az is, amelyik erőfölényt élvez, a versenyzői szintről addig a pontig
emeli árait, amely fölött már a további emelés nem növeli a profitot. Ebben az
értelemben a versenytársaknak van korlátozó hatása a vállalatok magatartására,
így még egy erőfölényben lévő vállalat sem tud versenytársaitól függetlenül működni.”4
A fentiek alapján is láthatjuk, hogy a gazdasági erőfölény fogalmának meghatározása egyáltalán nem egyszerű feladat, és ennek megfelelően a gazdasági erőfölény megállapítása sem az.
3.1. Dominancia helyett SIEC-teszt
A gazdasági erőfölény megállapítására a régi fúziós rendelet a dominanciatesztet
tartalmazta, amely kimondta, hogy „Valamely összefonódást, amely olyan erőfölényt hoz létre vagy erősít meg, amelynek következményeként a közös piacon vagy
annak egy jelentős részén a hatékony verseny jelentősen korlátozódna, a közös
piaccal összeegyeztethetetlennek kell nyilvánítani”.5 A rendelkezés középpontjában a gazdasági erőfölény meglétének, illetve megerősítésének fogalma állt, mely
a gyakorlatban ahhoz vezetett, hogy az összefonódás megtiltásához elégséges bizonyítéknak bizonyult, ha az Európai Bizottság az erőfölény létrejöttét vagy megerősödését tudta bizonyítani.6 A Törvényszék az EDP ügy kapcsán hozott ítéletében kimondta, hogy ugyan a gazdasági erőfölény kialakulásának vagy megerősödésének megállapítása és a hatékony verseny korlátozása két külön, kumulatív feltétel, azonban egyes esetekben a gazdasági erőfölény létrejötte vagy megerősödése
önmagában okozhatja a hatékony verseny korlátozását.7 Jól látható tehát, hogy ha
a dominanciateszt alapján kerül elbírálásra egy összefonódás, akkor gyakorlatilag
a gazdasági erőfölény létrejöttének, illetve megerősödésének fennállása esetén, az
a közös piaccal összeegyeztethetetlennek fog minősülni.
Az Egyesült Államokban az SLC-teszt terjedt el az összefonódások vizsgálatára, melynek megközelítése merőben eltér az európai megoldástól. Alapvetően

BISHOP, SIMON – WALKER, MIKE: A Európai Közösségi versenyjog közgazdaságtana,
2011, Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, Budapest, 257.
5
A Tanács 1989. december 21-i 4064/89/EGK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről.
6
TÓTH: i. m. 439.
7
T-87/05. EDP kontra Bizottság, http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd59a4725d03564d4c9147b3e736f225ac.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPahb0?text=&docid=59907&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10141 (2017.03.28).
4
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gazdasági alapokra helyezve a hangsúlyt, az SLC-teszt alapján az amerikai versenyhatóság azt vizsgálja, hogy a koncentráció okoz-e jelentős csökkenést a piaci
versenyben.8 A piaci verseny korlátozása sokkal több gazdasági tényezőt enged
figyelembe venni, többek között a közös erőfölény okozta versenycsökkentő hatást
is. Az eltérő tesztek hatékonysága természetesen jelentős mértékben függ a jogalkalmazástól. Az új fúziós rendelet megalkotása során minden előnye és hátránya
előtérbe került a különböző teszteknek, és végül egy olyan megoldás került kiválasztásra, mely mindkét fent bemutatott teszttől eltér.
Az új fúziós rendelet szövegezése alapján „bármely összefonódást, amely a
hatékony versenyt jelentősen akadályozná a közös piacon vagy annak egy jelentős
részén, a közös piaccal összeegyeztethetetlennek kell nyilvánítani”.9 Az új fúziós
rendelet alapján tehát bármely olyan koncentrációt, amely jelentősen akadályozná
a versenyt a közös piacon vagy annak egy jelentős részén, a közös piaccal összeegyeztethetetlenné kell nyilvánítani, a gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése pedig csak egy általában megnyilvánuló, ezért kiemelt eset lett.

4. PIACMEGHATÁROZÁS
Ahogyan azt már korábban is említettem, a piacmeghatározás az eljárás igen fontos
szakasza, amelyben sok szereplő vehet részt. Piacmeghatározás során az Európai
Bizottság a felek beadványaira is támaszkodik, azoknak kérdéseket tesz, illetve
tehet fel, továbbá a piacon jelen lévő további szereplők véleményét is kikérheti. A
földrajzi és a termékpiac pontos meghatározása befolyásolja az eljárás kimenetelét, így annak meghatározásakor különös figyelemmel kell eljárni. Mindazonáltal
a piacmeghatározás elsősorban gazdasági feladat, így annak kizárólag jogi szemmel történő vizsgálata komoly hibának bizonyulna. Versenyjogi szempontból azért
fontos az érintett piac meghatározása, hogy pontosan meghatározhatóak legyen a
versenytársak, illetve azok a tényezők, amelyek a vállalatot az önálló, az adott piacon irányadó versenytől független magatartásában korlátozzák. A versenykényszer három formája, melyet vizsgálni kell: a keresleti helyettesíthetőség, a kínálati
helyettesíthetőség és a potenciális verseny.10
1997-ben az Európai Bizottság közleményt adott ki, melyben az érintett piac
meghatározásának legfontosabb szempontjait foglalta össze, ezen iránymutatás
legfontosabb meghatározásai az alábbiak során szintén bemutatásra kerülnek. Az
Európai Bizottság közleményén túl ágazati iránymutatások is léteznek, amelyben
SZILÁGYI PÁL: Új teszt az európai fúziókontroll során? http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/dr_szilagyi_pal-uj_fuzios_teszt[jogi_forum].pdf (2017.02.28).
9
A Tanács 139/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről.
10
TÓTH: i. m. 96.
8
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az Európai Bizottság a tagállamoknak ad iránymutatást egy-egy területen, a releváns termékpiacok meghatározásához, mely a tagállami versenyhatóságok mérlegelési lehetőségeit erősen csökkenti, azonban egységesíti a tagállamok jogalkalmazását.11
4.1. Releváns árupiac meghatározása
Versenyjogi szempontból azon termékek alkotnak egy piacot, amelyek egymást
maximálisan helyettesítik. Ez lehet, hogy elsőre könnyen meghatározható feladatnak tűnik, azonban a gyakorlatban igen nehéz egy-egy konkrét kérdés során állást
foglalni, ilyen helyzet például, amikor a háztartási és az ipari, de azonos tartalmú
termékek külön piacot alkotnak.
Az Európai Bizottság közleménye alapján az érintett árupiac meghatározása
a következő: "Az érintett termékpiac mindazokat a termékeket és/vagy szolgáltatásokat magában foglalja, amelyeket a fogyasztó a jellemzőik, áruk és rendeltetésük alapján egymással felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tart."12
A piac vizsgálatára az SSNIP tesztet,13 azaz másnéven a hipotetikus monopolista tesztet használják, amely szerint azon termékek legkisebb együttese alkot
egy árupiacot, „amelyeket a vevők helyettesíthetőnek tekintenek, ha azok ára –
miközben a többi szóba jövő termék ára nem változik – kismértékben, de tartósan
megemelkedik”.14 A teszt amerikai és európai változata kicsit eltér egymástól. Az
amerikai teszt alapján azt vizsgáljuk, hogy egy hipotetikus monopol vállalat, amely
a profit maximalizálására törekszik, jobban emelné-e az árakat 5-10 százaléknál,
míg az európai alapján azt vizsgáljuk, hogy 5-10 százalékos árnövekedésnél növekedne-e az érintett vállalat profitja.15 Közgazdasági tanulmányainkból jól ismerjük
azonban az összefüggést, hogy minél nagyobb az ár, annál kisebb a kereslet, így
lehetséges, hogy 5-10 százalékos áremelkedés esetén a kereslet csökkenése miatt
a profitmaximalizálás közel sem tökéletes. Éppen ezért az amerikai modell tűnik a
helyesnek, és a gyakorlatban ez is kerül alkalmazásra.16 Természetesen vizsgálni
szükséges még azt, (hogy azt is,)? hogy az adott piacon mely vállalatok képesek
növelni részesedésüket vagy belépni az adott piacra egy tartós áremelés esetén,
továbbá azt is, hogy az adott piacon milyen helyettesítő termékek állnak a rendelkezésre.
11

Uo. 95.
A Bizottság közleménye a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról. (96/C 372/02) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31997Y1209(01) (2017.03.29).
13
teljes néven Small but Significant and Non-transitory Increase in Price test, azaz magyarul alacsony, de jelentős és állandó áremelkedés teszt
14
TÓTH: i. m. 94.
15
BISHOP – WALKER: i. m. 146.
16
Uo. 147.
12
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4.2. Releváns földrajzi piac
Az Európai Bizottság közleménye alapján az érintett földrajzi piac meghatározása
az alábbi: "Az érintett földrajzi piac azt a területet foglalja magában, ahol az érintett vállalkozások termékek vagy szolgáltatások kínálásával foglalkoznak, ahol a
versenyfeltételek elég homogének, és amely a szomszédos területektől megkülönböztethető, mert azokon a versenyfeltételek érzékelhetően eltérőek."17
Fontos hiba, amit nem szabad elkövetni, hogy amennyiben két terület között
nincs, vagy nagyon alacsony a kereskedelem, akkor külön földrajzi piacnak tekintjük őket. Mindazonáltal a fentiekben megállapított gazdasági kérdés itt is adott.
Valójában azt is szükséges megvizsgálni, hogy amennyiben az adott területen tartós áremelkedés lenne tapasztalható egy termék esetében, akkor a másik területről
az adott termék exportálása megérné-e egy vállalatnak. Lehetséges, hogy amíg a
jelenlegi árszint mellett nem érdemes, addig egy áremelés esetén már megfontolandó lenne az adott területre történő eladás, ezzel komoly versenyt teremtve az
adott vállalatnak, éppen ezért a vizsgálatot ennek megfelelően kell lefolytatni.
4.3. A piacmeghatározás jelene és jövője
A fentiek alapján láthatjuk, hogy a piacmeghatározások elvégzéséhez, megállapításához egyre több támpontot kapnak a szakértők, és a joggyakorlat is egyre egységesebb képet mutat. Mindazonáltal a termékek folyamatos változása, a fogyasztói magatartás változása, a vállalatok és az értékesítők egyre kiterjedtebb mivolta
folyamatos kihívások elé állítja a piacmeghatározást végző szakembereket. Éppen
ezért, noha a koncentrációk vizsgálata során éppúgy, mint más versenyjogi területeken, még mindig nagy jelentősége van a piac meghatározásának, azonban az
utóbbi időkben terjed a piacmeghatározás kihagyásával történő, egy összefonódást
közvetlenül az árakra gyakorolt hatásának vizsgálatára összpontosító módszerek
térnyerése, melyre példa az upward price pressure, azaz magyarul az árfelhajtó
hatás mérése.18 Azt gondolom, hogy a módszernek az uniós joggyakorlatban történő széleskörű elterjedésére még várni kell, azonban nem kizárt, hogy a jövőben
valamilyen - a piacmeghatározásnak kevésbé jelentőséget tulajdonító - módszer
kerüljön alkalmazásra.

A Bizottság közleménye a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról. (96/C 372/02) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31997Y1209(01) (2017.03.29).
18
TÓTH: i. m. 95.
17

355

Doktori Műhelytanulmányok 2017

5. KONKLÚZIÓ
A fentiek alapján megállapítható, hogy a gazdasági kérdések az összefonódások
vizsgálatának szerves részét képezik, így megfelelő gazdasági ismeretek nélkül
egyetlen - a témával foglalkozó szakember sem létezhet. A jogi kérdések alapja is
rendszerint gazdasági kérdés, így a tagállami versenyhatóságok és uniós szinten az
Európai Bizottság határozatainak felülvizsgálatakor a tagállami, illetve az uniós
bíróságoknak gazdasági kérdésekben is véleményt kell formálniuk.
A piacmeghatározás kapcsán fontos szempont, hogy piaci részesedés számítása kizárólag a piacmeghatározást követően lehetséges, ami a gazdasági erőfölény vizsgálatánál bír igazán jelentőséggel. A Schneider ügyben az Európai Bizottság határozatában úgy döntött, hogy a vállalatok vertikálisan integrált részeinek
történő eladása nem számít bele a piaci részesedésbe,19 melyet az Elsőfokú Törvényszék felülbírált. Ez egy tipikus példája volt a gazdasági kérdésekben történő
felülvizsgálatnak, amely során ismét bizonyítást nyert, hogy a bíróságok vizsgálati
lehetősége széleskörű, az eljárásjogi kérdéseken messze túlmutat.
Természetesen a fúziókontroll során alkalmazott vizsgálati módszerek folyamatosan változnak, fejlődnek a gazdasági és a jogi szakemberek kiváló munkájának hála. Az alkalmazott módszereket érdemes figyelemmel kísérni, hiszen befolyásolja az eredményt, ha a hatóság által alkalmazott módszerekkel vizsgálja az
adott vállalat a tervezett összefonódást, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud a hatóság, illetve az Európai Bizottság által is elfogadható koncentráció tervezetet benyújtani, akár adott esetben kötelezettségvállalások alkalmazásának a segítségével.
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Munkaerőhiány és munkanélküliség együttes jelenléte a
munkaerőpiacon. Miben segíthet az oktatás a helyzet
megoldásában?
Szűcs Gáborné
SZTE ÁJTK Doktori Iskola
Állam-és Jogtudományi Kar, Statisztikai és Demográfiai Tanszék
e-mail: szucsne.aniko.h@gmail.com

Absztrakt
Magyarországon nem megszokott munkaerő piaci helyzet, hogy egyszerre van jelen
munkanélküliség és munkaerőhiány. Szeretném megvizsgálni, hogy milyen tényezők
játszottak közre ennek kialakulásában. A helyzet tisztázásához megnézem:
 A munkanélküliségnek milyen típusai léteznek.
 Mi okozza hazánkban a munkaerőhiányt.
 Hogyan alakultak 2016 első félévében a munkanélküliségi, köz-foglalkoztatottsági
és üres álláshelyeket mutató statisztikai adatok?
 Mely területeken sürgető leginkább a munkaerőhiány és mik a legfontosabb okai a
kialakult helyzetnek?
 Milyen eszközökkel és módszerekkel lehetne csökkenteni a munkaerőhiányt?
 Az oktatás miként tudna hathatós segítséget nyújtani a kialakult helyzet
megoldásában.
A téma lezárásaként megvizsgálom, hogy milyen megoldási alternatívák létezhetnek, illetve
milyen megoldási alternatívát tudnék javasolni a helyzet megoldására, mérséklésére.
Kulcsszavak: munkanélküliség, munkaerőhiány, béremelés, bérfeszültség, képzés, átképzés

1. BEVEZETÉS
Hazánkban sokáig megszokott hírnek számítottak a munkanélküliséggel
kapcsolatos adatok, változások, és a megoldására szánt programok. A
munkaerőhiányra vonatkozó hírek viszont az újdonság erejével hatottak, sokan
eleinte nem is hitték, hogy létező, tényleg erősen érzékelhető problémáról van szó.
Már 2015 őszén is lehetett olvasni a munkaerőhiány erősödéséről, többek
között a portfolio.hu is készített egy összegzést, amelyben 2015. október 6-án Rigó
Anita már azt írja, hogy „súlyos munkaerőhiánnyal küzd Magyarország”. A cikk
ismertetője is kiemeli, hogy „Miközben már másfél éve stabilan félmillió munkanélkülit és állami közfoglalkoztatottat tartanak nyilván Magyarországon, a munkáltatók egyre nagyobb része komoly munkaerőhiányról számol be. Ráadásul már
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nemcsak a szakképzett munkaerőből van hiány, hanem az egyszerű, szakképesítést
nem igénylő üres álláshelyből is egyre több a betöltetlen.”1 A cikkben a Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján már 40 ezret meghaladó betöltetlen álláshelyről
számolnak be.
1.1. Munkanélküliség formái
Közgazdasági értelemben akkor beszélünk munkanélküliségről, ha a munkaerő
kínálat meghaladja a munkaerő keresletet. A munkanélküliség minden
társadalomban jelen van valamilyen formában. Paul A. Samuelson és William D.
Nordhause Közgazdaságtan című könyvében2 kormányzati szabályként azt írja,
hogy azok a munkanélküliek, akiknek nincs munkájuk, de munkát keresnek; akik
pedig ugyan munka nélkül vannak, de nem keresnek munkát, azok nem számítanak
bele a munkaerő-állományba.
A munkanélkülieket megkülönböztethetjük aszerint is, hogy önkéntes
alapon vannak a munkanélküliség állapotában, vagy kényszerű munkanélküliek.
„A munkanélküliségnek alapvetően két fajtáját különböztetjük meg: az önkéntes
és a kényszerű munkanélküliséget. Önkéntes munkanélküliségről akkor van szó,
ha az emberek mindenféle kényszerítő ok nélkül nem hajlandók munkát vállalni
az adott bér mellett, mert pl. örököltek, és van miből megélniük. Kényszerű
munkanélküliség esetén a munkavállaló adott reálbérek mellett szeretne dolgozni,
de vagy nem talál munkát, vagy valamilyen kényszerítő ok miatt nem tud munkát
vállalni, tehát nincs iránta kereslet a munkapiacon.”3
A munkanélküliség szerkezetét vizsgálva három további fajtára tudjuk a
munkanélküliséget bontani. A frikciós munkanélküliség abból adódik, hogy az
emberek lakóhelye, életciklusa, állása állandóan változik, mindig mozgásban van.
Ebből a mozgásból adódó munkahely változtatás/változás során ideig-óráig állás
nélkül vannak emberek, akikről sokszor gondolják azt, hogy ez egy önkéntes
munkanélküliség. Pedig ha átgondoljuk, például egy iskoláit elvégzett ember
helyzetét, aki éppen munka nélkül van, nem biztos, hogy önként vállalta ezt,lehet,
hogy csak nem találja meg a számára ideális (vagy egyáltalán elfogadható) állást.
A munkanélküliség második formája a strukturális munkanélküliség. Ekkor
az egyik fajta munka iránt csökken, míg más munka iránt nő a kereslet, a
RIGÓ ANITA: Súlyos munkaerőhiánnyal küzd Magyarország http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/sulyos_munkaerohiannyal_kuzd_magyarorszag.220735.html
(2016.12.05).
2
SAMUELSON, PAUL A.– NORDHAUSE, WILLIAM D.: Közgazdaságtan, 1993, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 307.
3
KOVÁCS LÁSZLÓ: A munkanélküliség fajtái és megjelenési formája Magyarországon
2005 és 2009 között, in Hadtudományi Szemle, 2010/3 évfolyam 2. szám, http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2010/2010_2/2010_2_tt_kovacs_laszlo_89_93.pdf (2017.03.20).
1
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kínálatnak pedig még nem volt ideje igazodni a gyorsan változó munkaerő piaci
helyzethez. Ez a fajta munkanélküliség – kisebb mértékben ugyan - de még
viszonylag kiegyensúlyozott munkaerőpiac esetén is jelen van.
A harmadik munkanélküliségi típus a ciklikus munkanélküliség. „A ciklikus
munkanélküliség akkor lép fel, amikor alacsony színtű a munka összkereslete.”4 A
ciklikus munkanélküliség egyszerűbb fajtájának oka a gazdaság szezonális
ingadozása, de a világgazdaságban fellépő recessziók és fellendülések is
okozhatnak ciklikus munkanélküliséget.
Sokan a technológiai munkanélküliséget is külön kezelik, mely esetén a
technikai fejlődés következtében alakul ki munkanélküliség. Ez főként az
alacsonyan képzett vagy éppen képzetlen munkavállalókat érinti nagyobb
arányban. A technikai fejlődés során főként magasan képzett munkavállalókra van
szükség, ezért a betanított vagy segédmunkások körében megnőhet a
munkanélküliség aránya. Erre jó példa volt, amikor a mezőgazdaságban
megjelentek a gépek és az emberi munkaerő iránti igény rövid idő alatt jelentősen
visszaesett.
1.2. Munkaerőhiány
A munkaerőpiac egyensúlyi állapotában a munkaerő iránti kereslet megegyezik a
munkaerő kínálattal. Azt már az előzőekben bemutattam, hogy ha a munkaerő
kínálata nagyobb (vagy struktúrájában eltér), akkor munkanélküliség léphet fel. A
munkaerő piaci egyensúlyhiány másik vetülete, amikor munkaerőhiány lép fel.
Ekkor a munkaerőpiacon a kialakult bérszinten a munkáltatók egy része nem, vagy
csak rövidebb-hosszabb idő elteltével talál az elvárásainak megfelelő
munkavállalót.

4

SAMUELSON – NORDHAUSE: i. m. 314.
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2. A MUNKAERŐHIÁNY OKAI HAZÁNKBAN Munkaerőhiány több okból is
felléphet a munkaerő piacon. Az egyik ilyen ok a munkaképes korú népesség
fogyása az adott országban. A kivándorlás, vagy külföldi munkavállalás szintén
súlyosbít az amúgy is csökkenő népességű ország munkaerő-piaci helyzetén. Már
az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság
Képviselői Információs Szolgálata is elismeri weboldalán, hogy: „A magyar
munkaadókat a globális átlagnál is jobban sújtja a munkaerőhiány, melynek
egyik oka, hogy nemcsak az európai, hanem a környező országbeli munkaadókkal is versenyezni kell.”5 Véleményük (és a hazai munkáltatók, szakemberek közös véleménye is), hogy már a gazdasági fejlődést is gátolja a munkaerőhiány.
Az alacsony bérszínvonal is növeli azok számát, akik az adott bérért nem
kívánnak dolgozni, és inkább az önkéntes munkanélküliek számát növelik.
2.1. A munkaerőhiány hazai okai
A szakemberek, újságírók, és statisztikai adatok alapján a hazánkban fellépő
munkaerőhiány legfőbb okai:
 Magyarország lakossága folyamatosan csökken, 2016. első félévében a
természetes fogyás –19384 fő6 volt,
 a kivándorlás főként a szakmunkás és a felsőfokú (ezen belül is a keresett
szakmákkal rendelkezőket) érinti a legjobban,
 a munkanélküliek és a munkát keresők azokban a régiókban laknak, ahol
jelentősebb a munkaerőhiány,
 a munkanélküliek végzettsége, tapasztalata nem felel meg a munkaerő piaci
elvárásoknak, sok az alulképzett a munkát keresők között, továbbá
 a közmunkaprogramok is jelentős létszámú embert vonnak el a munkaerő
piacról.
2.2. Munkaerő tartalék lakóhely és végzettség szerint
Hiába vannak papíron jelentős számban munkát keresők vagy munkanélküliek
Magyarországon, ha a munkát keresők lakóhelye nem azokon a területeken
található, ahol a meghirdetett álláshelyek találhatóak. Míg az üres álláshelyek
nagyobb része Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és NyugatMagyarországon található, addig az állást keresők a Dél-Dunántúlon, a Dél-

5

KARDOS KRISZTINA: Infojegyzet 2016/72. 1. http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_2016_72_munkaerohiany.pdf/c3b3b2f9-8c41-4de481ab-23d2232cf996 (2017.03.20).
6
STADAT 6.1.4. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnh002.html
(2016.12.05).
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Alföldön és Észak-Magyarországon, illetve az Észak-Alföldön laknak.7 A
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a munkanélküliség minden régióban
csökkent, de a területi különbségek továbbra is fennállnak. Míg a NyugatDunántúlon 2016 második negyedévében a munkanélküliségi ráta 2,8%-os volt,
vele szemben az Észak-Alföldön még mindig 9,7%-os.8
Sajnos, a munkát keresők által megszerzett, és a munkát kínálók által elvárt
végzettség sem fedi egymást. „A hiányszakmák leginkább a feldolgozóipar, az IT
terület, az egészségügy, a vendéglátó-ipar, a kereskedelem és a műszaki ágazat
területén alakultak ki.”9 Ezekről a szakmákról pedig köztudomású, hogy megfelelő
szakmai végzettség, szaktudás és tapasztalat szükséges az elhelyezkedéshez és a
munka elvégzéséhez. Mint Rigó Anita írásában is látható,10 a munkanélküliek és
közfoglalkoztatottak között 42 %-os a legfeljebb alapfokkal rendelkezők tábora,
és érettségivel is csupán 24 százalékuk, felsőfokú végzettséggel pedig még ennél
is kevesebb, csak 6 százalékuk rendelkezik. A Rigó Anita által használt
kördiagram jól szemlélteti a végzettségbeli megoszlásokat:

A Statisztikai Tükör 2016. október 26-ai számában a Központi Statisztikai Hivatal
kimutatta, hogy jelentősen csökkent a potenciális munkaerő-tartalékként definiált
uniós kategóriába tartozók száma is, 2016 második negyedévében átlagosan 417
ezer fő tartozott ide.11 Ebből 51 ezer fő volt alulfoglalkoztatott,12 234 ezer fő
7

RIGÓ: i. m.
STADAT 6.1.4. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnh002.html
(2016.12.05).
9
KARDOS: i. m. 2.
10
RIGÓ: i. m.
11
KSH: Statisztikai tükör http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21610.pdf
(2016.12.05).
12
Alulfoglalkoztatottnak számít, aki részmunkaidőben dolgozik, de hosszabb munkaidőben is vállalna munkát.
8
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munkanélküli, 7 ezer fő volt, aki munkakeresőnek számított, de még nem állt
rendelkezésre (pl. végzős hallgató, diák), és 126 ezer fő volt, aki rendelkezésre állt
volna, de nem keresett munkát (mert pl. az alacsony bér miatt nem akart
elhelyezkedni, vagy másból el tudta magát tartani, esetleg a sorozatos kudarcok
miatt már nem is keresett aktívan munkát).13
2.3. Hazai bérszínvonal, mint a munkaerőhiány oka
Magyarországon a bruttó keresetek valamelyest növekedtek az utóbbi években, de
még így is jelentős versenyhátrányban vannak az uniós bérekhez képest. 2017-ben
a minimálbért 15 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 25 százalékkal
emelték, de a bért terhelő járulékok nagyon magasak, így ebből a dolgozók
jelentősen kevesebbet érzékelnek. A munkáltatók terhei viszont – a 4 százalékos
szociális hozzájárulás csökkentés ellenére – jelentősen emelkedtek a minimálbér
és a garantált bérminimum emelkedés hatására. Ráadásul, a minimálbér és a
garantált bérminimum a kezdő, vagy új munkahelyen elhelyezkedő, alacsonyabb
hatékonyságú, vagy alacsonyabb nyereségességű szektorokra jellemzőek. A
béremeléssel a régebbi dolgozók, nagyobb tapasztalattal rendelkezők nem kaptak
béremelést, így a béremelkedés nem egy helyen komoly bérfeszültséget okozott.
„Mind az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Szakszervezetek
Együttműködési Fóruma, valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
üdvözli, hogy sikerült megállapodni a minimálbér és a garantált bérminimum
emeléséről. Azonban mindhárom szervezet aggódik a felsőoktatásban kialakuló
bérfeszültség miatt, ugyanis a 161 ezer forintra emelt garantált bérminimum a
közalkalmazotti bértáblának kétharmadát lefedi, ami így ugrásszerűen növeli a már
korábbi években kialakult bérfeszültséget - írja az FDSZ közleménye.”14
Sok fiatal keresett munkát más országokban a magasabb fizetések miatt.
Azzal, hogy nem egy általános bérszínvonal emelkedés történt (vagy a bért terhelő
járulékok csökkentése, ami emelte volna a nettó bért), véleményem szerint, csak
azt értük el, hogy most már a tapasztaltabb munkavállalók egy része is külföldi
munkavégzésben gondolkodik. Ez pedig nem csökkenti, hanem éppen
ellenkezőleg, növeli a már amúgy is súlyos munkaerőhiányt idehaza.

KSH: Statisztikai tükör http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21610.pdf
(2016.12.05).
14
Eduline/mti: Nő a bérfeszültség a felsőoktatásban a minimálbér emelése miatt,
http://eduline.hu/felsooktatas/2016/12/17/No_a_berfeszultseg_a_felsooktatasban_a_mini_J6H6PM (2017.03.26).
13
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3. MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK A MUNKAERŐHIÁNY KEZELÉSÉRE
3.1. Járulékcsökkentés, adókedvezmény
Ha a bér növekedése a bruttó bért csökkentő, vagy a bérre rakódó közterhek
csökkentésével, és annak a munkavállalók részére történő átengedésével
következne be, az több okból is jótékony hatást gyakorolna a munkaerőpiacra és a
hatékonyságra. „Ebben az esetben úgy növekedhetne a munkaerő kínálata, hogy
ahhoz a vállalakozásoknak nem kell bérköltséget növelni. A magasabb bér
(elméletileg) két területen javíthatna a munkaerőhiányon. Egyrészt a gyorsabb
bérnövekedés hatására mérséklődhetne a külföldi munkavállalás (érzésünk szerint
statisztikailag alulbecsült) dinamikája. Másrészt növekedhetne a különbség a
munkanélküli segély, közmunkás bér, illetve a piaci alapon elérhető kereset
közötti, ami a versenyszférában megjelenő munkaerő-kínálatot növelhetné.”15 A
másik pozitív hozadéka lenne ennek a megoldásnak, hogy nem okozna
bérfeszültséget, hiszen minden munkavállalót egyformán érintene. Negatív hatása
is lenne azonban a folyamatnak, hiszen a járulékok csökkentésével az állami
bevételek csökkennének (nyugdíjjárulék, egészségügyi járulék, munkaerő- piaci
járulék). Hosszú távon azonban – véleményem szerint – a növekvő bérek, a több
munkavállaló nagyobb fogyasztást eredményezne, ami ezt a negatív hatást
mérsékelni tudná.
Az alacsonyabb bérek esetén egy adójóváírás, vagy alacsonyabb személyi
jövedelemadó kulcs bevezetése sokkal jótékonyabb hatású lenne, mint a
minimálbér emelése vagy a járulékcsökkentés. Ezáltal az állami költségvetés
bevételei kisebb mértékben csökkennének, mint a járulékcsökkentés hatására.
Ugyanakkor az alacsonyabb bérű munkavállalók az adójóváírás, vagy az
alacsonyabb személyi jövedelemadó kulcs segítségével magasabb nettó bért
kapnának kézhez. Ezzel növekedne a munkavállalási kedv, de nem terhelné meg a
munkáltatókat, és nem okozna hátrányt a termelékenység vagy a hatékonyság terén
sem.
3.2. A munkanélküliek, közfoglalkoztatottak átképzése
Mivel a munkanélküliek (vagy éppen közfoglalkoztatásban állók) egy része nem
rendelkezik olyan szakmai tudással, amelyre a munkaerőpiacnak jelenleg szüksége
van, ésszerű megoldásnak tűnik a képzés, átképzés előtérbe kerülése. „Az IPOSZ
elnöke szerint a kisiparban a munkaerőhiányt némileg orvosolni lehet a
közmunkások munkaerőpiacra segítésével, egyrészt átképzéssel, másrészt
MADÁR ISTVÁN: Megvan a csodaszer a munkaerőhiány ellen? http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/megvan_a_csodaszer_a_munkaerohiany_ellen.236668.html
(2016.12.05).
15
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kellenek jó segédmunkások is. Emellett ösztönözni kellene a mestereket abban,
hogy a gyakorlati ismereteket átadó képzésben minél inkább vegyenek részt.”16
Sajnos, ahhoz, hogy a képzések elindulhassanak, alapjaiban kellene
megváltoztatni a szakképzést. Egyrészt a túlzó követelmények miatt alig van
mester a gyakorlati képzésekhez, másrészt az informatikai, közgazdasági stb.
szaktanárok alacsony bérszínvonala miatt alig lehet tapasztalattal rendelkezőt
találni. Habár a kormányzat szerint: „A közoktatásban nagyobb hangsúlyt kellene,
hogy kapjon a változó munkaerőpiaci igényeknek hosszú távon is megfelelést
biztosító kompetenciák és készségek átadása és fejlesztése. Emellett
elengedhetetlen a szakképzés minőségének javítása”,17 de valós, az iskoláknak és
a munkáltatóknak szélesebb együttműködést biztosító jogszabályi keret nem áll
rendelkezésre. A képzésekhez gyakorlati képzőhelyekre, munkáltatókra volna
szükség, de a bonyolult és költséges megoldások miatt alig vállalkozik munkáltató
gyakorlati oktató helynek.
Az átképzések másik nagy nehézsége, hogy a képzés sok esetben még
megoldható ingyenes OKJ-s vagy esti, levelező szakiskolai képzés keretében, de
az iskolába járás és a tanulás költségeit, például a tankönyvek árát, a munkanélküli
emberek nem tudják finanszírozni.

4. EGYÉB MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK
4.1. Mobilitás
A munkavállalói mobilitás ösztönzése, lakhatási programok biztosítása segítheti a
munkaerő piaci kereslet és kínálat földrajzi kiegyenlítését. A kormányzat a
munkavállalók mobilitását elősegítendő 2017. január 1-jétől a mobilitási célú
lakhatási támogatással bővített azoknak a juttatásoknak a körét, amelyeket a
munkáltató adómentesen nyújthat a munkavállalóinak. Az ugyanazon munkáltató
által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből
 a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát,
 a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,
 a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15
százalékát meg nem haladó összeg minősül adómentesnek a Személyi
jövedelemadó törvény18 alapján.

Már ezen a területen is munkaerőhiány van, http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mar_ezen_a_teruleten_is_munkaerohiany_van.618979.html (2017.03.26).
17
KARDOS: i. m. 3.
18
1995. évi CXVII. törvény.
16
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Sajnos, az adómentesség feltételrendszere túl bonyolultra sikerült, ráadásul az
adható összeg a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő térségekben nem elegendő még
egy kisebb méretű és gyengébb minőségű lakás bérletére sem, így munkáltatói
tapasztalatok szerint nem sokan tudnak élni a lehetőséggel.
4.2. Külföldi munkavállalók foglalkoztatása
A külföldi munkavállalók foglalkoztatása több oldalról is problémás lehet.
Egyrészt a kormányzat erősen migráció ellenes hangulatot keltett a bevándorlókkal
szemben, így nehezebb megmagyarázni, hogy miért kell bizonyos
munkavállalókat mégis „behívni” az országba. Másrészt a „külföldi kutatások azt
erősítik meg, hogy az újonnan csatlakozott EU - tagállamokban a bevándorlási
programok nem voltak sikeresek a munkaerőhiány kezelésében.”19 A kulturális és
egyéb társadalni eltérésekről ekkor még nem is szóltunk.
4.3. Kisebb hatású megoldási alternatívák, mint közszférában dolgozók
átcsoportosítása, atipikus foglalkoztatási formák támogatása, nyugdíjasok
részmunkaidőben történő tovább- foglalkoztatása, külföldön dolgozók
hazacsábítása
„A másik potenciális terület, ahonnan munkaerőt nyerhet a gazdaság, a közszféra.
Az állam még mindig kövér, egymillió foglalkoztatottat tart el, bőven ráfér a
fogyókúra. Erre vonatkozó tervek készülnek a Miniszterelnökségen és a gazdasági
tárcánál is. Az MGYOSZ alelnöke szerint az állami szektorban jó munkakultúrájú
foglalkoztatottak dolgoznak, akik könnyen átképezhetők.”20 A közszféra
megfelelő létszámcsökkentése esetén a munkaerőhiány több területen is
viszonylag gyorsan mérsékelhető lenne (pl. információs és kommunikációs
technológia, banki terület).
Az atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon kevésbé ismertek
(használatosak). Atipikusnak azokat a foglalkoztatási formákat nevezik, amelyek
eltérnek a határozatlan idejű, hagyományosan alkalmazott munkaviszonyban
történő teljes munkaidős foglalkoztatástól. Ilyenek például a határozott idejű
munkaviszony, a munkakör megosztás, a távmunka, az egyszerűsített
foglalkoztatás, a bedolgozói jogviszony, a munkaerő-kölcsönzés stb. Ezeknek a
segítségével a munkaerőhiány egy része orvosolható volna, de ahhoz sokkal
jobban kellene ismerni a munkaviszony ezen formáit. Ehhez széleskörű
tájékoztatásra, megfelelő jogszabályokra, és kedvezményekre volna szükség. Ezek
segítségével a nyugdíj mellett dolgozókat, a fiatal anyukákat, és a munkahelyüktől
távol lakókat lehetne sokkal sikeresebben bevonni a munkaerő piacra.

19
20

KARDOS: i. m. 3.
https://szakszervezetek.hu/hirek/8427-elesedik-a-kivandorlasbomba (2017.03.26).
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A nyugdíjasok számát sokan túlzónak tartják hazánkban, ugyanakkor a nők
negyven évi munkaviszony megléte melletti nyugdíjba vonulásának
engedélyezésével ez a szám tovább növekedett. Ezzel még nem lenne óriási baj,
mert hiszem, hogy segítségükkel a fiatal anyukák könnyebben tudnak visszamenni
dolgozni (a nagymamák tudnak így vigyázni az unokákra). „A korbetöltött
öregségi nyugdíj mellett idén is korlátozás nélkül lehet dolgozni a
versenyszférában. Közalkalmazotti vagy hasonló jogviszonyban vállalt nyugdíj
melletti munkavégzés esetén azonban a nyugdíj folyósítását 2017-ben is fel kell
függeszteni (egyelőre)….A nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti
ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek munkavégzése
esetén kereseti korlátot kell figyelembe venni, ami a minimálbér összegétől függ.
E kereseti korlát az éves keretösszeg, ami a tárgyév első napján érvényes bruttó
minimálbér összegének 18-szorosa.”21 A negatív szankció illetve a kereseti plafon
nem erősíti a nyugdíjasok munkavállalói hajlandóságát, illendő lenne ezen
változtatni, ha azt szeretnénk, hogy a munkaerőhiányon általuk mérsékelni
tudjunk.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a külföldön munkát vállalók
száma 2010 óta folyamatosan növekszik.22 2017. március 26-án az RTL Klub
Híradójában elhangzott, hogy annyi magyar fiatal hagyta el az országot, hogy most
már külföldön születik meg minden hatodik magyar gyermek. A kivándorlók
hazacsábítása nem egyszerű folyamat, több tényezőnek is jelentős befolyása van
rá. Ráadásul minél tovább tartózkodik és dolgozik valaki külföldön, annál nagyobb
eséllyel teremti meg ott a megélhetésének és a további életének a feltételeit, és
annál nehezebb meggyőzni arról, hogy hazatérjen. Volt már egy próbálkozás a
„Gyere haza, fiatal” programmal, de a rendelkezésre álló információk alapján nem
volt túl sikeres.

5. ÖSSZEFOGLALÁS
A munkaerőpiac a gazdaság azon területe, ahol a klasszikus közgazdasági nézetek
nem mindig működnek. Az állam kénytelen beavatkozni, azonban a beavatkozás
mértéke nem lehet korlátlan, hiszen az nem fér össze a jelenlegi politikai
berendezkedésekkel a nyugati világban, továbbá véleményem szerint jelentősen
csökkentené a vállalkozási kedvet is. Éppen ezen okok miatt az állam szerepe
Nyugdíj melletti munkavégzés szabályai 2017-ben, https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/nyugdij-melletti-munkavegzes/nyugdij-melletti-munkavegzes-szabalyai2017-ben (2017.03.26).
22
STADAT 1.12. A magyar állampolgárok nemzetközi vándorlása (2010-)
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn004.html (2017.03.26).
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éppoly törékeny és kényes, mint amennyire jelentős. A megfelelő jogszabályok
megalkotásával és folyamatos nyomon követésével, szükséges esetekben
változtatásával folyamatosan reagálnia kell a gazdasági változásokra. Az oktatás
kiemelt szerepével sokan tisztában vannak, azonban véleményem szerint még
napjainkban sincs a gazdasági és társadalmi súlyának megfelelően kezelve. Az
oktatás éppúgy válasz sok társadalmi helyzetre, mind gazdaságira. Megfelelő
oktatással és képzéssel a munkanélküliség nagymértékben csökkenthető lenne.
Önmagában az oktatás, a szakképzés elengedő arra, hogy sokkal kevesebben
maradjanak önként távol a munkaerőpiactól. Az átképzések és ingyenes
továbbképzések – amelyek az előrelépés zálogát jelenthetik – pedig elősegíthetik
a munkaerőpiacon maradást, illetve a strukturális munkaerőhiány csökkenését. A
gazdaság és a társadalom folyamatos vizsgálata és elemzése nem egy öncélú
folyamat. A trendeknek megfelelően kell alakítani a jogszabályokat, az oktatási és
képzési struktúrát, és ezek során figyelemmel kísérni a várható jövőbeli
változásokat is. Természetesen vannak erre irányuló törekvések, melyek további
fejlesztésével reményeim szerint jó irányba történő elmozdulás várható.
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A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők korának megállapítása során érvényesülő alapelvek vizsgálata
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Absztrakt
A kiskorúakat érintő menekültügyi eljárás folyamán az 1989.évi gyermekjogi egyezményben foglalt, a gyermek mindenek felett álló érdeke, mint alapelv nélkülözhetetlen, hogy
érvényre jusson. Ennek az elvnek a kormegállapítás során is szükséges érvényesülnie.
Emellett megjelenik a kétség esetén a kérelmező javára elv, vagyis amennyiben nem állapítható meg pontosan a kérelmező életkora, az esetben azt szükséges elfogadni, hogy ő
kiskorú. Főként ezen elv gyakorlati érvényesülése tekintetében hoz példákat a szerző különböző államok joggyakorlatából, s igyekszik következtetéseket levonni az elvek jövőjére
nézve, valamint példamutató gyakorlatot találni, mely más jogrendszerek számára is alkalmazhatóvá válhat. Mindemellett különös figyelmet fordít azokra a gyakorlati megfontolásokra, melyek egy nemzetközileg elfogadott sztenderd részeként iránymutatóvá válhatnának a kormegállapítás területén.
Kulcsszavak: kísérő nélküli kiskorúak, kormegállapítás, menekültügy

1. BEVEZETÉS
A Közel-Kelet és Afrika államai után, 2015-ben Európát is elérő, s mindmáig tartó
migrációs válság következtében jelen sorok írásakor több, mint 65 millió lakóhelyét elhagyni kényszerült személyt tartanak számon világszerte. A világ menekültjeinek több mint fele gyermek s közülük számos kísérő nélküli kiskorú,1 akik igyekeznek a nyugodt élet reményében egy békés ország védelmébe jutni, mivel állampolgárság szerinti államuk már nem képes biztosítani számukra az alapvető
emberi jogok érvényesülését, s a zavartalan mindennapi életvitelt. Ennek következtében számos személy itt, Európában szeretne békére lelni és emberhez méltó
életet élni, távol az otthonukban uralkodó káosz és gyakran polgárháborús viszonyok veszélyeitől. E vonatkozásban, a kiskorúak tekintetében külön figyelmet
A UNHCR adatai szerint 2015-ben 98.400 kísérő nélküli, vagy szüleitől elszakított gyermek kérelmezte menekültkénti elismerését, mely 2006 óta a legmagasabb adatokat jelenti.
UNHCR, Global Trends,Forced displacement in 2015, online elérhető: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html.
1
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szükséges fordítani a gyermek-specifikus migrációt kiváltó indokokra, mint a családtag általi üldöztetés, a gyermekkatonaság és a gyermekkereskedelem.2 A kísérő
nélküli kiskorúak útjuk során, vagy már annak kezdetekor elszakadtak szüleiktől,
rokonaiktól, s a menekülési útvonalat egyedül, némely esetben a többi menekülő
gondoskodására támaszkodva, számtalanszor viszont kizárólag magukra számítva
teszik meg. Ezek az utak azonban számos veszélyhelyzettel járnak.
Nem csupán a szülői felügyelet hiánya, vagy a fáradalmak, hanem az útközben előforduló emberrablások is veszélyt jelentenek. Számos terrorista csoport
váltságdíj követelése mellett embertelen, megalázó körülmények között tart fogva
és kényszerít munkára a sivatag közepén embereket, akiket csupán a megfelelő
váltságdíj megfizetése után engednek szabadon. Pénz hiányában évente több ezren
borzasztó kínok között veszítik életüket.3 Azonban nem csupán a szárazföldi, hanem a tengeri útvonal választása is kifejezetten veszélyes, hiszen statisztikai adatok bizonyítják, hogy 2015 szeptembere óta naponta átlagosan két gyermek veszítette életét a nyílt tengeren a migránsokat csempésző felszereletlen, alkalmatlan
hajók szerencsétlenségei következtében.4 Számos család azért indítja útnak kísérő
nélkül a kiskorúakat, jellemzően fiúkat, mivel pénz hiányában a család nem tudja
elhagyni az országot, s ők a legegészségesebbek, így azt remélik, sikeresen teszik
meg a hosszú utat egy békés országba, ahol már akár a családegyesítés lehetőségével segíteni tudnak az otthon maradtakon, vagy pedig munkába állás után megfelelő összeget tudnak hazaküldeni a családnak a kilátástalan helyzetből való kijutáshoz. Azonban ezek a kiskorúak, nem csupán a jogrendszereken kívül előforduló
nehézségekkel kell, hogy megküzdjenek, hanem sajnos olyan helyzetekkel is, melyet az egyébként nemzetközi emberi jogi egyezményeknek részes államai nem
tudnak megfelelően kezelni, mint például a tömeges beáramlás okozta túlterheltséget.
Ennek következtében a menekültügyi rendszerek nem megfelelően működnek. Kiváltképpen az Európai Unió (továbbiakban: EU) határállamaiban, mint Görögország vagy Olaszország, de ide sorolhatjuk a tranzitállamként szereplő Magyarországot, vagy a népszerű célországot, Németországot is. A túlterheltség hatásai tükröződnek többek között a kísérő nélküli kiskorúak kormegállapítási vizsgálatai esetében. Azonban kimondottan nem csupán erre vezethetőek vissza az itt
Az 1989.évi gyermekek jogairól szóló egyezményhez fűzött 6-os számú kommentár
(2005) para. 74.
3
UNHCR, Smuggling and trafficking from the East and Horn of Africa, online elérhető:
https://www.unodc.org/documents/congress/workshops/UNHCR-Smuggling_and_Trafficking-Progress_Report-screen-final.pdf.
4
UN, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2015), Concluding observations on the initial report of the European Union, CRPD/C/EU/CO/1, 4 September 2015,
para. 11.
2
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felmerülő eltérések, mivel a különböző metódusok alkalmazásai alapvető eltérést
hordoznak magukban. Ezeket igyekszem dolgozatomban részletekbe menően,
egészen a kezdetektől kifejteni, mivel a problematikus pontok már a kérelmezők
első regisztrációjakor felmerülnek. Az újonnan kialakított tranzitzónák felkészültsége, s felszereltsége legtöbbször nem megfelelő. Nincs elég szálláshely, s nincs
elég tisztálkodási lehetőség, kornak, nemnek megfelelő elhelyezés. Itt sem különítik el a kiskorúakat a felnőttektől, s később is megtörténik, hogy az életkoruknak
megfelelő gyermekelhelyezésre szolgáló intézmény helyett – többször a helytelen
kormegállapítás következtében – felnőttekkel együtt őrizetbe kerülnek, amely a
kiskorúak értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését nagymértékben rossz irányba terelheti. Ezen esetekben a gyermekek mindenek felett álló érdeke is sérelmet szenved.
Számos esetre azonban a nemzetközi dokumentumok a kormegállapítás terén is
többletgaranciákat biztosítanak, s a gyermekek érdekeinek érvényesülése érdekében szükséges, hogy a hatóságok a jogalkalmazás során is lehetővé tegyék a garanciák érvényre jutását. A kiskorúak esetében tehát nagy szükség van a megfelelő
szakértelem biztosítására, hogy már a menekültügyi eljárás legkorábbi szakaszában azonosításra kerüljenek azok a kérelmezők, akik ehhez a különösen sérülékeny
csoporthoz tartoznak, hiszen ez növeli a kérelmező ügyének körülményeinek feltárásának eredményességét, valamint azt, hogy aki valóban nemzetközi védelemre
szorul, az részesüljön is abban. Másrészről, hogy hatékonyan zárjanak ki olyanokat
ebből a körből, akik abból igyekeznek előnyt származtatni, hogy kiskorúnak vallják magukat. Így elősegítve, hogy a hatóságok a későbbiekben már csupán azokra
koncentrálják gyermekvédelemben szakértő kapacitásaikat, amely körben ez ténylegesen szükséges.

2. KÍSÉRŐ NÉLKÜLI KISKORÚAK KÖRE, KORMEGÁLLAPÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Az 1951.évi menekültek jogállásáról szóló genfi egyezmény kimondja, hogy kiket
tekint menekültnek:
„Az Egyezmény alkalmazásában a „menekült” fogalma alkalmazandó minden olyan személyre, aki:
(1) Menekültnek minősült az 1926. május 12-i és 1928. június 30-i Megállapodások, vagy az 1933. október 28-i és az 1938. február 10-i Egyezmények, az 1939. szeptember 14-i Jegyzőkönyv, vagy a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet Alapokmánya szerint;
A Nemzetközi Menekültügyi Szervezet fennállása idején hozott, e jogosultságot el nem ismerő határozata nem zárja ki a menekült státusz megadását
olyan személyeknek, akik megfelelnek az e rész 2. bekezdésében foglalt feltételeknek.
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(2) Aki 1951. január 1. előtt történt események következtében faji, vallási
okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz
való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik,
és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem
akar oda visszatérni.”

Tekintve azonban, hogy az egyezmény hatályba lépése óta is számos olyan szituáció alakult ki, mely menekülésre kényszerítette az érintett lakosság jelentős részét, így 1967-ben a 2198. (XXI) számú határozatban az ENSZ közgyűlése elfogadta az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvében az időbeli hatály kiszélesítését.
Már nem csupán az 1950 előtt történt események következtében üldözötté váltak
minősülnek menekültnek, hanem az ez utáni eseményeket elszenvedők is.
A fent említett dokumentum azonban nem tartalmaz külön rendelkezéseket
a kísérő nélküli kiskorúakra nézve. Először 1997-ben, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (továbbiakban: UNHCR) iránymutatásaiban kerül meghatározásra
eme kategória:
„az a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy- kivéve, hogyha a rá
alkalmazandó jog alapján a nagykorúságot már korábban elérte - aki szüleitől elszakadt, s jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy felügyelete alatt nem áll.”

Ez a dokumentum emeli ki azt is, hogy a kiskorúak esetén a kormegállapítást nem
lehet csupán a külső megjelenésre alapozni, hanem a pszichológiai érettséget is
szükséges figyelembe venni. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy nem tartja elegendőnek pusztán orvosi vizsgálatokkal, mint például kulcscsontröntgennel történő kormegállapítást, sem az orvos, vagy az ügyintéző általi “ránézésre” történő
becslést, hanem szükségesnek találja a kérelmezővel való személyes meghallgatás
lefolytatását is annak érdekében, hogy a korábbi életkörülményeire is fény derüljön, melyekből– az orvosi eszközökkel egyetemben – egészen pontosan meg lehet
állapítani az életkort. Továbbá megfogalmazza a dokumentum, hogy amennyiben
a kormegállapítás ellenére sem bizonyos az életkor, abban az esetben a kérelmező
szava lesz az irányadó, vagyis kétség esetén a kérelmező javára kell a döntést meghozni. A kísérő nélküli kiskorúak esetére irányadó többletgaranciákat a gyermekek
jogairól szóló 1989.évi New York-i egyezményben (továbbiakban: gyermekjogi
egyezmény) találunk, melynek 22 (1) bekezdése kimondja, hogy
„Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket,
hogy az a gyermek, aki akár egymagában, akár apjával és anyjával vagy bár-
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mely más személlyel együtt az erre vonatkozó nemzetközi vagy hazai szabályok és eljárások értelmében menekült helyzetének elismerését kéri vagy
menekültnek tekintendő, megkapja az Egyezményben és más emberi jogokkal kapcsolatos vagy humanitárius jellegű egyéb nemzetközi okmányokban,
amelyekben az említett államok részesek, elismert jogok élvezetéhez szükséges védelmet és humanitárius támogatást.”

Ebből a célból az Egyezményben részes államok, amennyiben szükségesnek tartják, együttműködnek az Egyesült Nemzetek Szervezetének és az Egyesült Nemzetek Szervezetével kapcsolatban álló egyéb kormányközi és nem kormányközi
szervezetekkel azokban az erőfeszítéseiben, amelyek arra irányulnak, hogy az
ilyen helyzetben lévő gyermekeket védjék és segítsék, továbbá arra, hogy bármely
menekült gyermek szüleit vagy más családtagjait felkutassák a családegyesítéshez
szükséges adatok megszerzése céljából. Ha sem az apát, sem az anyát vagy bármely más családtagot sem sikerül megtalálni, akkor az Egyezményben lefektetett
elvek szerint a gyermeket ugyanabban a védelemben kell részesíteni, mint bármely
más, a családi környezetétől bármely okból véglegesen vagy ideiglenesen megfosztott gyermeket.”5
A gyermekjogi egyezményben kifejtetteket hangsúlyozza a későbbiekben a
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (továbbiakban: PACE) a 2011ben megjelent ajánlásában,6 nevezetesen, hogy e kérelmezőket elsősorban kiskorúként, nem pedig migránsként kell kezelni. Ezen felül alapvető biztosítékként
emeli ki a kormegállapítás kérdéskörében, hogy független hatóság végezze azt,
tehát ez is alátámasztja, hogy nem történhet meg az, hogy csupán az adott üggyel
foglalkozó ügyintéző feltételezése kerüljön megfogalmazásra az eljárás során.
A gyermekjogi egyezmény lényegében négy alapelvet állít fel: diszkriminációmentesség, az élethez, túléléshez és fejlődéshez való jog, a gyermekek mindenek felett álló érdeke, valamint a gyermek nézeteinek tiszteletben tartása.
A gyermekek mindenek felett álló érdeke elv az Egyezményhez fűzött 6-os
számú kommentárban is megjelenik, mely alapvetően a Kísérő nélküli, vagy családjuktól elszakított gyermekek származási országukon kívüli bánásmódjáról szól.
Ebben a dokumentumban említésre kerül, hogy a kísérő nélküli gyermekek
számára minden esetben térítésmentesen biztosítani szükséges a jogi képviselővel
való kapcsolat felvételét, fenntartását, továbbá azt, hogy lehetőleg soron kívül intézzék az adott ügyet.7 Rögzíti továbbá, hogy kétség esetén a kérelmező javára kell

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20án kelt Egyezmény kihirdetéséről.
6
PACE, Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return, 1810,
(2011).
7
Convention on the rights of the child, General comment no.6 (2005) para.69,70.
5
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meghozni a döntést, tehát ez esetben kiskorúnak kell tekinteni őt. Ez az elv irányadó a kormegállapítás tekintetében is, melynek során alapvetően többféle módszert
alkalmaznak, viszont amennyiben kétség merül fel, azt kell elfogadni, hogy a gyermek kiskorú, s az ennek alapján szükséges eljárást kell alkalmazni.
A továbbiakban ez a dokumentum is kiemeli, hogy a gyermekek menekültstátuszának meghatározásakor szükséges kiemelt figyelmet fordítani a gyermekspecifikus üldöztetési okokra, mint a családtag általi üldöztetés, a gyermekkatonaság, illetve a gyermekkereskedelem.8
Ezen felül hangsúlyozza a Gyermekjogi Bizottság a gyermekekkel foglalkozó hivatalnokok szakképzettségének fontosságát, vagyis, hogy mind a nemzetközi, mind a menekültjogot képesek legyenek gyermekekre irányadóan alkalmazni.9
Időnként olyan kivételes ügyekkel is találkozhatnak az ügyintézők, melyekben a 18 év felettiek esetén is a gyermekekre irányadó szabályokat szükséges alkalmazni, mivel az üldöztetés következtében az adott kérelmező szellemi fejlettsége gyermeki szinten maradt. Ezért is kifejezetten lényeges, hogy a kormegállapítás minden esetben a korcsoport sajátosságainak figyelembe vételével történjen.
Minden esetben létfontosságú a gyermek tájékoztatása a kormegállapítás tényéről, annak folyamatáról, valamint céljáról. Szükséges, hogy mindez egy általa
érthető nyelven történjen, mivel ez biztosítja a kérelmező számára, hogy ellenvetéssel tudjon élni. Továbbá különösen fontos, hogy egy képesített gondviselőt kijelöljenek, aki az eljárás lefolytatása során a gyermek érdekeit megfelelően tudja
képviselni a hatóságok előtt.10
Európai Uniós szinten, már az EU egyik alapvető dokumentumában, az EU
Működéséről szóló szerződésben megtaláljuk azt a kulcsfontosságú rendelkezést,
mely szerint az EU menekültügyi politikájának kialakítása során figyelemmel kell,
hogy legyen és be kell, hogy tartsa a menekültjog alapjait képező 1951-es genfi
menekültügyi egyezmény, valamit az 1967-es kiegészítő jegyzőkönyv szabályait.11

8

CRC GC no.6 (2005), para 74.
CRC GC no.6 (2005), para.75.
10
SMITH, TERRY – BROWNLEES, LAURA, Unicef, Age assessment practices: a literature
review & annotated bibliography, New York, 2011, április.
11
(1) Az Unió közös menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó
politikát alakít azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli
állampolgárok mindegyike számára megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását. E politikának összhangban kell lennie a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai genfi egyezménnyel és az 1967. január 31-ei jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb vonatkozó szerződésekkel. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
9
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EU szinten, a nemzetközi dokumentumokban foglaltakat az Eljárási irányelv12 fogalmazza meg, s ez az egyetlen közösségi dokumentum, mely a kormegállapítás kérdéskörét is megemlíti. Ez ugyan szabad kezet ad a tagállamoknak abban,
hogy mely módszereket alkalmazzák, viszont előírja, hogy az eljárás során melyek
azok az alapvető elvek, melyeket minden esetben szükséges tiszteletben tartani:
térítésmentesen biztosítsanak a kérelmezők számára mind a jogaikról, mind az eljárás rendjéről tájékoztatást, jelöljenek ki számára képviselőt, folytassanak személyes interjúkat, melyek történjenek egy szakképzett ügyintéző bevonásával, alapvetően feltételezzék azt, hogy a kérelmező kiskorú, ezt igyekezzenek bizonyítani,
a legkevesebb sérelemmel járó módszereket alkalmazzák, és önkéntes beleegyező
nyilatkozat alapján járjanak el. Annak megállapítását, hogy a kérelmező nem kiskorú, nem lehet kizárólagosan arra alapozni, hogy nem egyezik bele a kormegállapítás orvosi vizsgálatok alapján történő lefolytatásába, mindemellett a gyermekek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartását is előírja az irányelv. 25.
Cikke külön foglalkozik a kísérő nélküli kiskorúak részére biztosított garanciákkal. A kormeghatározási vizsgálat tekintetében megengedő szófordulatot alkalmaz
arra nézve, hogy orvosi vizsgálatot is igénybe vehetnek a tagállami hatóságok a
kormeghatározás tekintetében,13 vagyis nem egyedüli, kizárólagos eszközként írja
ezt elő, tehát lehetőséget teremt arra, hogy akár erre kifejezetten szakképesítéssel
rendelkező szociális dolgozók végezzék el a kérelmező meghallgatását, s igyekezzenek feltárni az életútját.
Más részről szemlélve a helyzetet, azt is magában rejti ez a fordulat, hogy
csak az az ügyintéző fogja néhány kérdés, s főként ránézés alapján bekategorizálni
a kérelmezőt, akihez az adott ügy került, tehát nem erre a területre szakosodott
személy foglalkozik az üggyel. Tekintve azonban a jogforrás természetét, az irányelvek csupán az elérendő célt jelölik ki a tagállamok számára, s a tagállam maga
válogatja meg az eszközöket, melyek segítségével igyekszik elérni ezeket, tehát a
tényleges jogalkalmazási gyakorlat jelentős mértékben múlik az adott állam hivatali apparátusán, valamint az adott tagállam belső szabályozási rendszerén.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU Irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi
védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás), Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 180/60.
13
Uo. 25.Cikk (5) bekezdés.
12
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3. AZ EGYSÉGESSÉG IGÉNYE
Számos területen, így a menekültjog esetében is felmerült az igény a jogegységesítésre annak érdekében, hogy minden tagállamban megegyező eljárás alapján történjen a menekültkérelmek elbírálása, az ún. „asylum-shopping”14 jelenség felszámolhatóvá váljon, és az aránytalan tehereloszlás megszűnjön. Ezt szorgalmazza az
Európai Bizottság (továbbiakban: EB) a 2016. júniusi javaslatában, melyben a
nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös szabályokról
szóló 2013/32/EU irányelv helyett egy új jogi instrumentum hatályba léptetése
mellett érvel. Ez a lépés már rendelet formájában manifesztálódna, vagyis ennek
értelmében már nem lenne eltérés a nemzeti jogok között a menekültügyi eljárásra
irányadóan, mivel a rendelet, mint uniós jogi aktus közvetlenül alkalmazandóvá
válik minden tagállamban, vagyis nem alkothatnának eltérő átültető jogszabályokat a tagállamok.
A javaslatban az EB már az alapvetésben kiemeli, hogy szükséges biztosítani a különösen sérülékeny csoportba tartozó, kísérő nélküli kiskorú menedékkérők speciális eljárási igényeinek megfelelő eljárási lépéseket, melyeket lényegében
egy sokrétűbb, részletesebb szabályozással lehetne megvalósítani. Ez célravezető,
mivel a jelenlegi irányelvek vonatkozó részei főként csupán általánosságban szólnak a kísérő nélküli kiskorúakkal való bánásmódról, tehát ebből fakad az is, hogy
a kormegállapításról – melyről az eljárási irányelvben találunk szabályokat –a metódusok meghatározása nem történik meg. Alapvetően ezek a metódusok orvosi
jellegűek, számos szemszögből vizsgálatra kerültek már, s megállapításra kerültek
a leghatékonyabb, s a legkevésbé invazív módszerek. Ezért is lenne szükséges ezek
közül meghatározni azokat, melyeket a tagállamok alkalmazhatnak, mivel így kiküszöbölhetővé válna a kevésbé effektív módszerek alkalmazása, s az eljárás hatékonyságát, a kiskorú mindenek felett álló érdekének érvényesülését elősegítené.
A rendelettervezet 24. cikke számba veszi a kísérő nélküli kiskorúakat érintő
orvosi vizsgálatokat, s ezek között említi a kormegállapítást is. A jelenleg hatályban lévő 2013/32/EU irányelv 25. cikk (5) bekezdése szerint az orvosi vizsgálattal
történő kormegállapításra abban az esetben van lehetőség, hogyha „az általános
nyilatkozatok és egyéb erre utaló jelek alapján” továbbra is kétsége van a hatóságoknak a kérelmező korát illetően. A rendelettervezet ezt azzal egészíti ki az orvosi

Ez alatt az a jelenség értendő európai uniós viszonylatban, melynek keretében a menedékkérő több, mint egy tagállamban nyújt be menedékkérelmet, vagy választ ki egy tagállamot az ott rá váró befogadási körülmények és szociális támogatások magas színvonala
alapján, ahol benyújtja a menedékkérelmét Chapter 4: Asylum A Common European
Asylum
System,
online
elérhető
:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/84/8407.htm#note35.
14
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vizsgálatok végső eszköz jellegét érvényesítve, hogy a pszichoszociális megállapítási módot is szükséges kimeríteni.
Az egységesítést hivatott alátámasztani a második fejezet azon pontja is,
mely azt írja elő, hogy a tagállamok elismerik a másik tagállam által elvégzett orvosi vizsgálatot, amennyiben az olyan metódusokkal történt, mely a saját nemzeti
joguk által elismert. Az utolsó rész viszont még mindig meghagyja a tagállamok
diszkrecionális jogkörét a tekintetben, hogy mely metódusokat alkalmazzák az orvosi vizsgálatok során.15
A Menekültek és Száműzöttek Európai Bizottsága (továbbiakban: ECRE)
megjegyzéseket fűzött ehhez a javaslathoz, melyben kifejti, hogy a kormegállapítással szembeni jogorvoslat még mindig hiányzik a rendelettervezetből, s a hatóság
tájékoztatási kötelezettsége szükséges lenne, hogy magába foglalja azt is, hogy a
kérelmezőnek joga van jogorvoslattal élni az orvosi módszerekkel történő kormegállapítás eredményével szemben. Alapozza ezt arra, hogy az EU Alapjogi Chartájának 47. cikke alapján mindenkinek joga van a hatékony jogorvoslathoz.16
Az egységességhez kapcsolódóan szükséges megemlíteni egyéb törekvéseket is, mint például a Gyermekek jogairól szóló kilencedik európai fórumot, ahol
az integrált gyermekvédelmi rendszer került a középpontba. Ennek a koncepciónak lényege, hogy minden érintett hatóság, többek között a bevándorlási hivatalok,
a gyermekvédelmi és szociális ellátók, valamint a szervezeti eszközök, a jogszabályok, politikák, eljárások vonatkozásában összehangolt működés valósuljon
meg egy minden gyermek számára biztonságot nyújtó rendszer formájában.17

4. KORMEGÁLLAPÍTÁSI MÓDOK
A kormegállapítást a legtöbb esetben az a tény indukálja, hogy a kiskorúak legtöbbször kísérő, és dokumentumok nélkül érkeznek, tehát nem minden esetben állapítható meg csupán a külső megjelenés alapján, hogy 18 év alattiak, vagy már
betöltötték ezt az életkort. Ezért szükséges orvosi vizsgálatokat végezni, továbbá
személyes meghallgatásokat lefolytatni, amelyek számos módon történhetnek. Az
alábbiakban ezeket szeretném ismertetni, mind az előnyeiket, mind a hátrányaikat
számba véve.
Európai Bizottság, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council establishing a common procedure for international protection in the Union and
repealing Directive 2013/32/EU, Brussels, 13.7.2016 COM(2016) 467 final.
16
ECRE Comments on the Commission Proposal for.an Asylum Procedures Regulation
COM(2016) 467.,November 2016.
17
Európai Bizottság, Kilencedik európai fórum a gyermekek jogairól, Koordináció és
együttműködés az integrált gyermekvédelmi rendszer keretében, 2015. április 30.
15
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4.1. Kéz- és csuklóröntgen:
a Greulich and Pyle (GP) Atlaszban összegyűjtött mintákkal hasonlítják össze a
kézről készült röntgenfelvételeket. Az atlaszban található röntgenképek 1959-ben,
az Egyesült Államokban élő, Kaukázus térségéből származó középosztálybeli
gyermekek bevonásával gyűjtött minták. Részben ez a tény alapozza meg ezen
atlasz alkalmazhatóságának kétségbevonhatóságát, mivel – az EASO által is – elfogadott tény, hogy a csontok érettsége az etnikai hovatartozástól, valamint a szociális körülményektől is függ. Ennek következtében tehát, az újonnan kialakuló,
menedékkérőket eredményező szituációk, mint a szíriai, vagy a líbiai konfliktus
következtében útnak indulók esetén nem ugyanazon társadalomföldrajzi körülmények a meghatározóak, melyek a Kaukázus területén akkor élő személyek esetén
voltak.
Egy, az egyesült királyságbeli orvosok szervezete által végzett kutatás pedig kimutatta, hogy az atlaszban összegyűjtött minták akár 18 hónap eltérést is mutathatnak a valódi életkor, s az ezek alapján megállapítottak között. Fiúgyermekek
esetén a 16-17, lányok esetén pedig a 15-16 éves kor az, amikor a csontok már
teljesen kifejlettek.
4.2. Fogászati vizsgálat
Számos különböző módon történhet ez a megállapítás is, többek között a fogak
fiziológiás, rágás okozta kopásának mértéke, fogorvosi kezelések nyoma, tömések
jelenléte is következtetni enged adott személy életkorára.18 Ezek figyelembe vételéhez alkalmazható teljes fogröntgen, vagy csupán a bölcsességfogak mineralizációjának felmérése és ezek alapján a fogak fejlettségének vizsgálata. Itt is alapvető
befolyásoló tényezőként jelenik meg az etnikai hovatartozás, valamint a szociális
körülmények és a táplálkozási szokások. Ez a módszer is plusz/ mínusz két év eltérést mutathat a valós életkortól, tekintve többek között a bölcsességfogak helyzetét, mivel számos olyan személy létezik, akik esetében növekedésnek sem indul
ez a fog.
4.3. Kulcscsont-röntgen
Ez a fajta vizsgálat csupán annak megállapítására szolgál, hogy kiderüljön, a kérelmező betöltötte-e már a 21. életévét, vagy sem.

KRICSKOVICS ANTAL: Kiskorú migránsok életkorbecslése – orvosi lehetőségek és idegenrendészeti elvárások, in Tanulmányok a változó rendészet aktuális kihívásai című tudományos konferenciáról, XIV. kötet, 2013, 295-299.
18
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4.4. Nemi érettség vizsgálata
Az EASO szerint ez a legeredménytelenebb metódusa a kormegállapításnak, valamint a leginkább olyan módszer, mely az emberi méltóságot, valamint a magánszférát legkevésbé tartja tiszteletben.
4.5. Gyermekorvos által fizikai fejlettségi szint megállapítása
Antropometrikai adatok, vagyis a fizikai fejlettség, a külső jegyek megfigyelése,
mint a testsúly, testmagasság, tápláltság, alkat, esetleges fejlődési rendellenességek, melynek során a gyermek adatait a hozzá hasonló korban lévőkre irányadó
adatokhoz hasonlítják. Az Egészségügyi Világszervezet (továbbiakban: WHO) tárol ilyen mintákat különböző életkorú, valamint földrajzi régióban élő gyermekekről.
4.6. Informális mérések
A kormegállapítási eljárás során elkerülhetetlen, hogy az erre kifejezett képesítéssel nem rendelkező ügyintézők is megteszik megállapításaikat a külső megjelenés
alapján, sőt számos államban, mint példának okáért Görögországban, gyakran sajnos kifejezetten csupán erre alapozzák a kérelmezők korának megítélését.19
A fent említett vizsgálati típusok, mint az láthatóvá vált, sajnos minden esetben eltéréseket eredményezhetnek a kérelmező valódi életkora, s az eljárás alapján
megállapítottak között. Ez elsősorban abban az esetben jelenik meg legszignifikánsabban, melyben csupán külső megjelenés alapján, szakavatatlan szemek vizsgálják a kérelmezőt. Azonban számos olyan állam létezik, ahol csupán egyféle
vizsgálatot alkalmaznak (ezt a legtöbb esetben az eljáró hatóságok szűkös költségvetése teszi indokolttá). Éppen ezen esetek kiküszöbölése lenne a cél annak érdekében, hogy a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott többletgaranciák a
kísérő nélküli kiskorúak esetén is érvényre juthassanak. Angliában említhető az
elmúlt időszakban előremozdulás ezen a területen, mely egyrészről a Merton-,
másrészről az AA v Secretary of State for the Home Department ítéletekhez köthetőek.

5. MERTON-ÍTÉLET
Az Egyesült Királyságban a londoni legfelsőbb bíróság által 2003-ban meghozott
ítéletben a történeti tényállás szerint a Szenegálból érkező kérelmező nem rendelkezett személyazonosságot igazoló okiratokkal. A kérelem benyújtásakor 17 éves-

19

FELTZ, VIVIEN: Age assessment for unaccompanied minors, 2015, MdM International
Network Head Office.
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nek vallotta magát. Elefántcsontparton született, édesanyját viszont már Szenegálban temették el, ahol az édesapja is életét veszítette. Ennek következtében a kérelmező megközelítőleg egy évet töltött hajléktalanként az utcákon, mielőtt az Egyesült Királyságba indult volna.20
Mivel iratok hiányában nem volt bizonyított az életkora, így az angliai hatóságok kormegállapítási vizsgálatot folytattak le, mely alapján 18 évesnek tekintették. Ezért fordult a londoni legfelsőbb bírósághoz a kérelmező, hogy a kormegállapítás eredményének bírói felülvizsgálatát kérelmezze. Ezen felül mindkét fél
kérelmezte, hogy a bíróság határozzon meg egy olyan kritériumrendszert, melynek
alapján jogszerűen elvégezhető a kérelmezők kormegállapítása.21
Jelen kérelmező esetében a kormegállapítási vizsgálat egy személyes meghallgatás során történt. Ez alatt egy szociális munkás tett fel kérdéseket a kérelmezőnek, s az ezekre adott válaszok, valamint a külső megjelenés, s a kérelmező magabiztos viselkedése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a kérelmező legalább 18 éves.22
A bíróság az ítéletében kimondja, hogy szükséges tisztázni az eljárás során
a kérelmező családi körülményeit, tanulmányait, etnikai, kulturális hovatartozását
valamint az elmúlt egy évben végzett tevékenységét. A bíróság is hangsúlyozza a
kétség esetén a kérelmező javára szükséges dönteni elvet, nevezetesen, hogy
amennyiben nincs elfogadható magyarázat, akkor a kérelmező állítása döntő jelentőségűvé válhat.23
A bíróság kiemeli, hogy a helyi hatóság ugyan figyelembe veheti az angliai
belügyminisztérium által rendelkezésére bocsátott információkat, azonban egy az
egyben nem fogadhatja el annak döntését, hanem szükséges, hogy maga fogalmazza azt meg.

6. A.A. V. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
Az igazán kiemelkedő jelentőségű, előremutató áttörést ez az ügy jelentette, melyben a bíróság jogellenesnek minősítette a kizárólag külső megjelenés vizsgálatán
alapuló kormegállapítást,24 s mivel Angliában az angolszász esetjog van érvényben, így az ítélet meghozatalával ez a szabály a jogrendszer részévé vált, melyet
közvetlenül alkalmazni szükséges, s a bíróságokon hivatkozni lehet erre. Angliá-

20

B v. Merton, para.5-6.
Uo. para.3-4.
22
Uo. para.9,14.
23
Uo. para.37.
24
AAR v. Secretary of State, para. 17.
21
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ban az a gyakorlat volt érvényben, hogy amennyiben a hatóságok a külső megjelenés alapján úgy látják, hogy a kérelmező elmúlt 18 éves, akkor felnőttként kezelték. Ez az ítélet pedig éppen ezt a folyamatot minősítette jogszerűtlennek. A
történeti tényállás szerint a kérelmező 2014 júliusában érkezett az Egyesült Királyságba, ahol menedékjogot kérelmezett.25 Az eljárás során 17 évesnek vallotta magát, azonban a hatóságok a külső megjelenés alapján 18 évesnek tekintették, s csupán a később elvégzett vizsgálat eredménye mutatta meg, hogy valójában csupán
16 éves.26 Ez után azonban a szociális munkásoknak már nem volt rá módjuk, hogy
a belügyminisztérium munkatársainak jelezzék ezt a tényt, s a kérelmező egy felnőtteknek kialakított befogadó állomáson került elhelyezésre. Az angliai menekültügyi tanács számára két hétbe tellett, hogy a kérelmezőt szabadítani tudják az
őrizetből.27

7. MAGYARORSZÁGI GYAKORLAT
A korábban említett angliai ügy kapcsán párhuzam vonható a hazai gyakorlattal,
különösen az újonnan létrehozott tranzitzónákból kikerülő kérelmezők esetében.
Azokat a személyeket, akik a tranzitzónákban kísérő nélküli kiskorúnak vallják
magukat, egy rendőrorvos vagy katonaorvos vizsgálja meg külső ismertető jegyek
alapján, s csak abban az esetben, hogyha itt kiskorúnak látszanak, kapnak erről egy
igazolást, s a gyermekvédelmi intézményben, jelen esetben a fóti Károlyi István
Gyermekközpontban kerülnek elhelyezésre.28 A kijelölt ideiglenes tartózkodási
helyre kerüléssel párhuzamosan pedig a kérelmezők számára gyámot neveznek ki.
Az ideiglenes tartózkodási helyre kerülés után a kérelmező a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Menekültügyi Igazgatóságának Menedékjogi osztályának ügyintézőjéhez kerül, aki a személyes meghallgatást követően dönthet, hogy elrendelie az orvosszakértői vizsgálattal történő kormegállapítást.29 Ez a vizsgálat azonban
csupán a kérelmező önkéntes beleegyezésével történhet.
A magyar menekültügyi törvény a kísérő nélküli kiskorúakat, mint különös
bánásmódot igénylő személyeket említi. Leírja, hogy a menekültügyi hatóság gon-

25

Uo. para. 7. i).
Uo. para. 1.
27
Refugee Council, Home Office policy on age assessment ‘unlawful’, online:
http://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/4660_home_office_policy_on_age_assessment_unlawful (2016.11.20).
28
Károlyi István Gyermekközpont, Kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthoni ellátása,
http://www.wp.kigyk.hu/gyermekotthoni-ellatas/kisero-nelkuli-menekult-kiskoruak-gyermekotthona/.
29
301/2007. Met. vhr 3. § (1)-(2) bekezdés.
26
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doskodik a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezéséről valamely gyermekvédelmi intézményben. Továbbá, rendelkezik arról, hogy menekültügyi őrizet foganatosítása
esetén, amennyiben kiderül, hogy a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, akkor haladéktalanul meg kell szüntetni az őrizetet.30

8.ÖSSZEGZÉS
A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők kormegállapítása egy összetett kérdés,
amely magas szinten megköveteli a nemzetközi dokumentumokban foglalt garanciák betartását. Egyrészről a kiskorúak érdekeinek érvényre jutása érdekében, másrészről pedig – amely közvetetten szintén a kérelmezők érdekeit hivatott biztosítani – a hatóságok ügyterhének csökkentése céljából. Ez utóbbit azért lényeges
kiemelni, hiszen mindmáig akadnak olyan kérelmezők – különösen a tömeges beáramlási helyzet következtében megnövekedett ügyintézési s tranzitzónákban történő várakozási idők –, akik a gyorsabb ügyintézés, valamint a kedvezőbb feltételek reményében kísérő nélküli kiskorúnak vallják magukat, pedig valójában már
betöltötték a 18. életévüket. Többek között az is indokolja ezt a lépésüket, hogy ez
esetben, hogyha kiskorúnak minősülnek, nem kerülhetnek őrizetbe, ezen felül ellátást kapnak, s napi szinten egy gyermekvédelmi dolgozótól segítséget, valamint
ügyük elbírálása gyorsabban megtörténik. Ez azonban kifejezetten veszélyes a
többi kérelmezőre nézve, akik valóban kiskorúak, mivel a legtöbb államban – kifejezetten Európa határállamaiban – kevés megfelelő elhelyezési lehetőség nyílik
számukra, s e gyermekek számos esetben az utcán maradnak kilátástalan jövőképpel, mely az értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésükre lényegesen rossz hatást gyakorol. A másik szélsőséges eset, amikor tévesen állapítják meg, hogy a kérelmező
nagykorú, s a felnőttekkel együtt menekültügyi őrizetbe kerül. Ezen intézmények
azért is veszélyesek, mert igen gyakran túlzsúfoltak, szegényes higiéniai viszonyokkal, s nem ritkák akár a zavargások sem. Amennyiben pedig ilyen körülmények közé kerül a kiskorú, egyáltalán nem érvényesül a gyermekek mindenek felett
álló érdekének elve, s a gyermekjogi egyezmény számos cikke is sérül.
A hatóságok számára alapvetően számos lehetőség áll rendelkezésre, hogy
a kérelmező kormegállapítását lefolytassák, azonban megfelelő költségvetés és
hozzáértő szakapparátus hiányában nem mindig tudnak többféle metódust alkalmazni. Ez azért is kifejezetten problematikus, mivel számos orvosi vizsgálat nem
alkalmas egészen pontos eredmények kimutatására, s ez ahhoz vezethet, hogy a
kérelmező nem az életkorának megfelelő ellátásban részesül. Egyes államok joggyakorlatában azonban láthatunk már előrelépéseket ezeken a területeken, mint
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról, 35. § (6) bekezdés, 48. § (2) bekezdés, 31/A.
§ (8) bekezdés c) pont.
30
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például az Egyesült Királyságban, ahol a bíróság jogellenesnek minősítette a kizárólagosan csupán a kérelmező külső megjelenítésére alapított kormegállapítást.
Egy egységes, nemzetközi szinten kidolgozott gyakorlati iránymutatás megalkotása még mindig várat magára, s csak remélhetjük, hogy a közeljövőben születik
egy összegző nemzetközi dokumentum, mely a gyakorlati problémákat is számba
véve megadja, hogy milyen módon, s kik lehetnek azok a szakértő személyek, akik
a kormegállapítási vizsgálatokat elvégezhetik. Szükséges mindez többek között
azért, mert a gyermekek a jövő zálogai, ők azok, akiken a társadalom jövője, előrehaladása múlik, akikre oly sok minden vár még, s akiktől oly sok mindent várunk
még annak érdekében, hogy ez a világ élhető, fejleszthető, s az ő gyermekeik számára is otthont adó világ maradhasson.
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Földügyek az önkormányzatok világában
Veilandics Eszter
Széchenyi István Egyetem
Állam és Jogtudományi Doktori Iskola
Absztrakt
Jelen tanulmányban Magyarország termőföld tulajdonjogának szerzési alapkérdéseiről
szólok, az azokat szabályozó magyar jogszabályokkal foglalkozom. Bemutatom a részt vevő
szerveket, azok feladat és hatásköreit, illetve azok kihatásait a döntési folyamatokra. Továbbá megvizsgálom a jogszabályok módosításának alapjául szóló Alkotmánybírósági határozatokat is. A választott témakörök feldolgozásánál a jogszabályok tartalmi és időbeli
változásaira külön figyelmet fordítok, és törekszem gyakorlati példával – bírósági beadványokkal - illusztrálni a termőföldet érintő szabályok hiányosságait, és az ebből adódó alapjogok sérelmét, illetve egymáshoz való viszonyukat. A tanulmányt összegzéssel, következtetésekkel kívánom befejezni.
Kulcsszavak: alapvető jogok biztosítása, alkotmánybírósági határozatok, elővásárlási jog,
helyi földbizottság, termőföld adásvétele

1. BEVEZETÉS
1.1. Jogalkotási folyamat
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény volt a magyar termőföld tulajdonjogi
szabályozásának alapja. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően 10 év
állt rendelkezésünkre a földforgalmi szabályozás uniós jogrendhez való igazítására. Magyarország számára 2014. május 1-én az uniós jog által biztosított termőföldszerzési moratórium lejárt.1
„A moratórium közelgő lejárta a hazai földtulajdoni, földhasználati viszonyok teljes újragondolását, a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott törekvésekkel összhangban álló rendezését és nem utolsó sorban
a közösségi normákhoz illeszkedő szabályozását tették szükségessé. A korábban hatályos földjogi szabályozás az uniós szerződésnek a tőkeáramlásra,
a letelepedési jogra vonatkozó rendelkezéseivel ellentétes rendelkezéseket is
tartalmazott.”2

1
2

ZLINSZKY PÉTER: A földtulajdonjogi szabályozás Európai Unió szabta mozgástere, 2013.
17/2015. (VI.5.) AB határozat III. 45. pont.
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Az új földtörvényi koncepció bemutatja a magyarországi földbirtokviszonyok sajátosságait, feltérképezi a kialakult földtulajdoni szerkezetből eredő feszültségeket
és a megoldásokat igénylő helyzetekre tesz javaslatokat.3
1.1.1. Alaptörvény
Az új törvény rendelkezéseinek az Alaptörvénnyel összhangban kell állnia, így a
jogalkotási folyamat első lépése az Alaptörvény módosítása volt, melynek célja a
gazdálkodás terén a szabályozás stabilitásának elősegítse, biztosítva annak hosszú
távú kiszámíthatóságát. A fejlesztési célok:
„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”4

1.1.2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
Mivel „sem az Alaptörvény P) cikkei, sem más szabálya nem rendelkezett a fenti
célok elérése érdekében meghatározott szervezeti formában felállítandó testületről, hatósági jogkörről, eljárási szabályokról”,5 a jogalkotási folyamat második lépésének tekinthető, hogy a törvényhozó az Országgyűlés számára sarkalatos törvény megalkotását írta elő, amely a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény). A Földforgalmi törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el, mely
jogszabályi rendelkezéseinek fokozatos hatályba léptetése sok tekintetben gyökeres fordulatot hozott a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával kapcsolatosan.
Az Országgyűlés – a teljesség igénye nélkül - a falvak népességmegtartó képességének megújulása, jövedelemtermelő képességének erősödése, a vidéki családi közösségek termelési közösségként történő megszerveződése és a helyi vállalkozások gyarapodása, élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok létrejötte érdekében alkotta meg a Földforgalmi törvényt.
1.1.3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény
A Földforgalmi törvény megalkotásakor az Országgyűlés élt az Alaptörvényben
biztosított szabályozási szabadsággal. A Földforgalmi törvény nem kódex jellegű
szabályozást valósít meg, annak rendelkezései egyéb jogszabályok, köztük a 2013.
Vidékfejlesztési Minisztérium: Az új földtörvény vitaanyaga.
Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése.
5
17/2015. (VI.5.) AB határozat III. 47.pont.
3
4
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december 2-i ülésnapon elfogadott a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. Ez a jogalkotási folyamat harmadik lépése.
A Földforgalmi törvénynek az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése szerinti
célok elérése érdekében rendelkezni kellett a mező- és erdőgazdasági hasznosítású
föld tulajdonjogának megszerzéséről, a földön haszonélvezeti jog alapításáról, a
föld használatáról, továbbá a szerzési korlátozások ellenőrzéséről és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezésekről.
Az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése kimondja:
„A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit,
valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”6

Míg a Fétv. a Földforgalmi törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földek (a továbbiakban: föld) és tanyák forgalmával kapcsolatos jogügyletekre,
jogviszonyokra, eljárásokra, az azokban résztvevő természetes személyekre és
gazdálkodó szervezetekre, valamint az eljáró hatóságokra és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.
1.1.4. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi
és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.)
A Kormányrendelet rendelkezéseivel a földre vonatkozó szerződések benyújtásának és kifüggesztési határidejének résznél foglalkozok.
1.1.5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.)
A Ket. paragrafusainak alkalmazását szintén a földre vonatkozó szerződések benyújtásának és kifüggesztési határidejének kérdéseinél, továbbá a helyi földbizottságok állásfoglalásának hiányosságainál hívjuk segítségül.
1.1.6. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
A Ptk. határidők számítására vonatkozó előírásainak vizsgálata.

6

Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése.
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2. ELJÁRÓ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA
2.1. Bizottságok
A törvényalkotó szükségesnek tartotta olyan szervek létrehozását, melyek a törvényben megfogalmazott célok megteremtése érdekében a helyi viszonyok ismeretében hatékonyan és ügyfélbarát módon járnak el.
2.1.1. Települési agrárgazdasági bizottságok
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. év végén megkezdte a települési agrárgazdasági bizottságok megalapítását. A települési agrárbizottságok megalakításáról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabálya rendelkezik. A megyei szervezetek és a szakmai kamarai osztályok mellett ezeken a településeken létrehozott
bizottságokon keresztül lép közvetlenül kapcsolatba a gazdálkodókkal a Kamara.
Minden regisztrált agrárkamarai tag teljes jogú tagja a létrehozott bizottságoknak.
2.1.2. Helyi földbizottságok
A Földforgalmi törvény 68. §-a rendelkezik a helyi földbizottságról, mely a települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként
helyi gazdálkodói közössége. A helyi földbizottság a közösség tagjai által megválasztott, a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában
legalább 3, legfeljebb 9 főből álló, a helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve.
A település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes
birtoktagot képező földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a Földforgalmi törvény 24. és 25. §-ban foglalt feladatának gyakorlásával
befolyásolja. Állásfoglalása ellen kifogás terjeszthető elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél.
A helyi földbizottságok megalakítására a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint kerülhet majd sor. E rendelet lesz
hivatott a helyi földbizottság működéséről, a tagok nyilvántartásáról rendelkezni,
és a Kamara közreműködéséről szóló szabályokat megállapítani. Előreláthatólag a
települési önkormányzatok képviselő-testületei fogják megválasztani a tagokat, a
jegyzők pedig az adminisztrációs feladatokat végzik. A rendelet a mai napig nem
került elfogadásra, megjelenéséig a Földforgalmi törvény és Fétv. alkalmazása során a helyi földbizottság alatt a Kamara területi szervét kell érteni.
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2.2. Mezőgazdasági igazgatási szerv
A mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjog jogosultság megszerzésének
a hatósági jóváhagyásával, a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésével, továbbá a földművesek és a mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárással foglalkozó szerv. Döntési jogosultsággal rendelkezik, mely hatáskörét egyes esetekben a helyi földbizottság nagymértékben befolyásolja. A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként
csak a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

3. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSREND
Az általános eljárásrend fejezetben kizárólag az adásvételi eljárás folyamatát vezetem végig.7
A termőföld adásvétele esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot biztonsági kellékkel ellátott egységes okiratba (a továbbiakban: szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított
8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Ha a szerződés nem tartalmazza, akkor a szerződéshez csatolni kell a Földforgalmi törvény által előírt nyilatkozatokat, továbbá az okiratoknak meg kell felelniük az előírt alakszerűségeknek. A szerződést a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
hirdetményi úton az elővásárlásra jogosultakkal közli, míg a tulajdonosnak a szerződésen alapuló elővásárlásra jogosultakat közvetlenül is értesíti. A kifüggesztés
60 nap, a határidő jogvesztő. A kifüggesztés ideje alatt az elővásárlásra jogosult
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tehet, melyben
a szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja, vagy lemond az elővásárlási
jogáról.
A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon
belül a beérkezett, illetve átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a
szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a
mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, akkor a jegyző
az előbb felsorolt okiratokat az eladó részére küldi meg.
A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött
okiratok közül a szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat először – kizárólag
azok tartalma és alaki kellékei alapján – az érvényességi és hatályosulási feltéte-

7

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szombathely, 2014.
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leknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz a szerződés jóváhagyásáról. Döntéséhez azonban kikéri a helyi földbizottság- a szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását, mely kiadására 15 nap áll rendelkezésre. Meghozott
döntését közli az érintettekkel.

4. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZATOK
A Földforgalmi törvény alaptörvény-ellenességének vizsgálatát több ízben kezdeményezték. Az alkotmánybírósági eljárás és az AB határozatok meghozatala indítványok sorának köszönhető, rendelkezései azonban sem azokban, sem a folyamatban lévő ügyekben nem alkalmazhatóak. Az indítványokban kifejtették, a Földforgalmi törvény mely paragrafusai gyakorlatban történő alkalmazása sértik az Alaptörvényt, többek közt:
„ Magyarország független, demokratikus jogállam.”8
„ Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül,
tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”9
„ Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági,
hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét
sérti.”10

4.1.Támadott jogi aktusok és a 17/2015.(VI.5.) (a továbbiakban AB határozat
2015) megállapításai:
4.1.1. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont
„A mezőgazdasági igazgatási szerv – a 23. § (1)és(2) bekezdésében meghatározott eseteken túl - az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadja
a) ha a helyi földbizottság
ab) a 26. §-ban foglalt felhívás ellenére nem adja ki az állásfoglalását;”

2014. évi XVI. törvény 291. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2014.05.01. AB határozat 2015. 3. pontja megsemmisítette 2015. 06. 05.
napján.

Alaptörvény B cikk (1) bekezdés.
Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés.
10
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés.
8
9
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4.1.2. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
68. § (5) bekezdés
„A helyi földbizottság állásfoglalása ellen kifogás terjeszthető elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A képviselő-testület döntése ellen
további jogorvoslatnak, panasznak, felszólalásnak nincs helye.”

2014. évi XVI. törvény 291. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2014.03.01.
„ A helyi földbizottság állásfoglalása ellen kifogás terjeszthető elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél.”

AB határozat 2015. 3. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015.
06. 05.
4.1.3. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdése
„A helyi földbizottság az állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője
annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül - az eladó, a
vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult
kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A
kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet.”

2014. évi XVI. törvény 293. § (16) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2014.02.25.
„A helyi földbizottság az állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője
annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen – 5 napon belül – az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani.
A kifogás benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet.”

AB határozat 2015. 4. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015.
06. 05.
Az Alkotmánybíróság megállapítása után alkotmányos követelmény, hogy
a jegyző a kifogás benyújtására jogosultak közül a név szerint ismertekkel közölje
a földbizottság állásfoglalását és a kifogás benyújtására nyitva álló határidőt.
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4.2.Támadott jogi aktusok és a 18/2016.(X.20.) (a továbbiakban AB határozat
2016) megállapításai:
4.2.1. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése
„A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha
annak kiadására a Földforgalmi törvény 23–25. §-a megsértésével került sor,
egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli a
helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási
szervvel.”

2014. évi XVI. törvény 293. § (16) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2014.02.25.
„(2) A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást,
ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23–25. §-a megsértésével került
sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő-testület a kifogást 15 napon
belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján
közli.”

AB határozat 2016.módosított szövege. Hatályos: 2016. 10.21.
Az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a tudomásszerzés garantáltsága –
a képviselő-testület döntésének közlésére vonatkozó rendelkezés korlátozó voltára
figyelemmel – hiányzik. Előállhat a hatályos szabályozás mellett az a helyzet,
hogy a hatósági döntés, az érdemi, ügydöntő határozat ellen önhibán kívül nem
lehet jogorvoslattal élni és a hátrányos következmények másként sem háríthatók
el.
A jogorvoslathoz való jog gyakorlásához is elengedhetetlenül szükséges, hogy az
érintettek értesüljenek a határozatról, amely jogukat vagy jogos érdekeiket érinti
és megismerhessék annak tartalmát. Az Alkotmánybíróság megállapítása után alkotmányos követelmény, hogy a jegyző az érintettekkel a képviselő-testület döntését közölje.

5. JOGHÉZAGOK ELEMZÉSI FOLYAMATA
További szabályozást igénylő joghézagok, melyek alkotmánybírósági vizsgálatai
indítvány hiányában a jövőben várnak megoldásra.
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5.1. Helyi földbizottság kontra kamara
Általánosságban elmondható, hogy az érintett személyek által beadott kifogások
többsége, illetve a kereseti indítványok az eljáró szervek, különösen a helyi földbizottság és a jogszabályok joghézagaiból eredő döntést befolyásoló problémákon
alapulnak. A kifogások elbírálása után azonban a képviselő-testület által hozott
döntések kerülnek célpontba.11
A helyi földbizottság eljárási minősége sem a Földforgalmi törvényben, sem
a Fétv.-ben nem tisztázott, úgynevezett sui generis intézmény, melynek az ügyben
történő közreműködése, azaz állásfoglalásának kialakítása, a szerződés létrejöttének támogatása az ügy eldöntésével jár. A helyi földbizottság állásfoglalását a
Földforgalmi törvény 24. §-ának megfelelően alakítja ki, köztudomású tények és
legjobb ismeretei szerint, azonban annak alapjai nem tisztázottak. A törvény nem
tartalmaz törvényalkotói definíciót arra, hogy mit kell mérlegelés és értékelés alatt
érteni. A Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdése a „különösen” szó használatával ad ugyan értékelési szempontokat példálózó jelleggel, de azokat nem teszi kizárólagossá, azok részletes tartalmát sem adja meg és indokolási kötelezettséget,
vagy bármilyen tényállás-tisztázási, bizonyítási kötelezettséget sem fűz hozzájuk.
Így az ügyfél meg sem ismerheti, hogy a helyi földbizottság különböző eljárásának
mi az indoka.
A helyi földbizottság az állásfoglalás kiadásának elmulasztásával, hallgatásával is előidézheti ugyanezt a hatást.
”Ha a helyi földbizottság a 24. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn
belül az állásfoglalását nem adja ki, a mezőgazdasági igazgatási szerv egy
alkalommal - újabb 15 napos határidő kitűzésével - felhívja az állásfoglalásának kiadására.”12

Tehát a helyi földbizottság egyes esetekben eleget téve jogszabályi kötelezettségének, érdemben a Földforgalmi törvényben meghatározott szempontok szerint kialakítja állásfoglalását, míg más esetekben egyáltalán nem nyilvánít véleményt.
A Földforgalmi törvény a helyi földbizottságot nem csupán véleményezési
jogkörrel ruházza fel, hanem érdemi döntéshozatali jogkört biztosít számára: a helyi földbizottság ellenző véleménye esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv nem
hagyhatja jóvá az adásvételi szerződést. A helyi földbizottság közreműködése „quasi” szakhatósági eljárásként jelenik meg.
A helyi földbizottság, állásfoglalás vagy éppen annak hiánya ellen azonban
a bírósági jogorvoslat lehetősége önállóan nem biztosított. A helyi földbizottság
állásfoglalásával szemben biztosított egyetlen jogorvoslat, a képviselő-testület
Darnózseli Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2015.(IX.21.) számú határozata.
12
Földforgalmi törvény 26. §.
11
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előtt érvényesíthető ún. kifogás, amelynek előterjesztésére 5 napos határidő áll rendelkezésre.
A helyi földbizottság hallgatása esetén a kifogás előterjesztésének lehetősége sincs biztosítva.
Amennyiben a helyi földbizottság nem adja ki az állásfoglalását (felhívás
ellenére sem), a jogállamiság-jogbiztonság elvét sérti, mivel az ügyfél kérelmét
nem érdemi vizsgálat alapján utasítják el, hanem mulasztás miatt. Hangsúlyozandó, hogy a mezőgazdasági szerv utasítási joggal nem rendelkezik. Megjegyzendő, hogy más ágazati jogszabályoktól eltérően a közigazgatási szerv hallgatása
nem eredményezi automatikusan, hogy „a kérelemnek helyt kell adni”. Sérül a
jogállamiság elve az által is, hogy az érdemi döntésre jogosult mezőgazdasági
igazgatási szervet köti, ugyanakkor az adott „szakkérdésben” nem is nyilvánít véleményt, csupán mulasztása miatt kell a szerződés jóváhagyását megtagadni.
Továbbá a Földforgalmi törvény rendelkezései nem tették kötelezővé – az
AB határozat 2015. megalkotásáig - az érintettek közvetlen értesítését az állásfoglalás kialakításáról vagy éppen annak hiányáról, a jegyzőnek történő továbbításáról, a kifüggesztésről és a levétel időpontjáról, és a Ket. sem rendelkezik erről.
Tekintettel arra, hogy a helyi földbizottság nem hatósági eljárást folytat és eljárása
nem jár értesítési kötelezettséggel. E jogszabályi előírás hiányában nem volt nyilvánvaló, hogy mikortól nyílt meg a kifogásolás lehetősége az állásfoglalással
szemben.
A kifogás elbírálása, azaz a képviselő-testület felülvizsgálati hatóköre szűk,
csupán arra terjed ki, hogy a Földforgalmi törvény 23–25. §-ai megsértésével került-e sor az állásfoglalás kiadására. Amennyiben az állásfoglalás nem sérti a Földforgalmi törvény 23-25. §-aiban foglaltakat, a képviselő-testületnek nincs joga a
Fétv. 103/A. §. (2) bekezdése alapján a kifogással érintett állásfoglalás megváltoztatására. A képviselő-testület nem a helyi földbizottság, mint közvetett magánjogi
érdekelt jogkörét veszi át, nem jogosult a helyi gazdálkodói közösség érdekeit képviselve felülbírálni a földbizottság állásfoglalását.13 Továbbá a képviselő-testület
megfelelő rálátása az eljárás menetére is kérdéses. Kétséges azonban, hogy ilyen
jogszabályi háttérrel mennyire tud a helyi földbizottság és a képviselő-testület objektívan működni, mennyire képes arra, hogy a földbirtok-politikai célok érvényre
jutását elősegítse.
Milyen lehetősége van a vevőnek és az eladónak, amennyiben a helyi földbizottság nem járul hozzá a szerződéskötéshez, valamint a képviselő-testület sem
ad helyt a benyújtott kifogásnak? Vételi ajánlat újbóli megtételére lehetőség van,
melynek száma nincs korlátozva. Azonban a gyakorlatban az újbóli elutasítás sem
korlátozott. Gyakorlatilag ebben a helyzetben teljesen ellehetetlenül az ügylet. Sajnálatos, hogy erre sincs semmilyen megoldás.
13

NAK állásfoglalás GYMS01-02559-4/2015.
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Megoldást jelenthet egyrészt a helyi földbizottságok megválasztása, feladat
és hatáskörük meghatározása, szervezeti és működési rendjük kialakítása.
Másrészt - megalapozott döntést hozhat-e az önkormányzat képviselő-testülete a helyi földbizottság pár soros levél formájában megküldött „szakvéleménye” alapján?!- a helyi földbizottság állásfoglalásának formai és tartalmi követelményének megállapítása, a vélemény alátámasztása, megfelelő indokoltsága, továbbá az állásfoglalás kiadására fennálló (végső) határidő meghatározása.14
Milyen lehetőségekkel élhet az érintett személy, akár az önkormányzat, ha
a földbizottság állásfoglalását 15 napon belül nem adja ki? A helyi földbizottság
állásfoglalása kiadásának elmulasztásának következményeinek kifejtése.
A helyi földbizottság, mint döntést hozó szervvel szembeni szankcionálási
lehetőség rögzítése.
Az állásfoglalások körüli bizonytalanság enyhíthető lenne a Ket. A szakhatóság közreműködése fejezet, 44.,45. és a 71. §- i alkalmazásával, mely következtében a helyi földbizottság mint szakhatóság vesz részt a folyamatban.
5.2. Határidő számítás
A földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdése szerint
„A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi
ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi
szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak– a felek aláírásától számított
8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a
megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.”

A nyolc napos közlési határidő számítása látszólag egyszerűnek tűnik, – hangsúlyozom csak első olvasatra –, mert a szerződések aláírását követő napon kezdődik
és az utolsó nap végén jár le. Ezen belül kell, hogy a szerződések az illetékes hivatalba megérkezzenek akár postai úton, akár személyes beadás útján.
A földforgalmi törvény 21. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közlés kezdő
napja az adásvételi szerződésnek a hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap.
„Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos
jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az
elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlási jogról való
lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben
meghatározott határnapig nem nyilatkozik”.

A törvényi rendelkezésből a 60 napos jogvesztő határidő kezdete pontosan megállapítható, a határidő lejáratának szabályos kiszámításáról több jogszabály eltérően
rendelkezik.
14

NAK állásfoglalás GYMS01-01468-1/2016.
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Az első problémát maga a földforgalmi törvény már idézett 21. § (3) bekezdésében „határnapig” szó jelenti. A „határnapig” kitétel a magyar jogi nyelv helyes
értelmezése szerint azt jelenti, hogy a nyilatkozattételre nyitva álló 60 napos határidő a lejárati idő utolsó napját megelőző napon, a hivatali idő végén már lejár.
Mivel a jogalkotó az említett 21. § (3) bekezdésének utolsó előtti mondatában még
közérthetően fogalmazza meg, hogy az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő
napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó vagy lemondó jognyilatkozatot, a jogalkalmazó nem engedheti
meg, hogy a nyilatkozatot nem tevő személy esetében a jogvesztő határidő egy
nappal előbb járjon le, mint a nyilatkozó társa esetében. Ezért a jegyző a jogalkotó
gondolatát követve a „meghatározott határnapig” megfogalmazást egységesen kezeli, a nyilatkozatot nem tevők esetében is úgy tekinti, hogy a határidő az utolsó
határnap végén jár le.
A közlés pontosságát is elemezzük. A közlés kezdőnapját a földforgalmi
törvény 21. § (3) bekezdése rögzíti, „A közlés kezdő napja az adás-vételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap.”
Amennyiben a közlés a hivatalba történő megküldését jelentené a 8 nap, biztosított
lehet, azonban ha hirdetményi kifüggesztés oldaláról nézzük akár 23 nap is eltelhet, amire az elővásárlásra jogosultak tudomást szereznek a szerződésről. A jegyző
a hivatalba közlésre megküldött szerződést haladéktalanul ellenőrzi, hogy az irányadó jogszabályoknak megfelelően került becsatolásra. Amennyiben hiányosság
megállapítására kerül sor, 5 napos határidő áll rendelkezésre az iratok pótlására.
Hiánypótlás esetén a közlés időpontja a teljes iratanyag megküldéséig nem függeszthető ki. A hiánytalanul és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott közzétételi kérelem, illetve az adásvételi szerződés hirdetőtáblán való kifüggesztésére
további 15 nap áll rendelkezésre.
5.2.1. Vhr. vagy a Ket. szabályainak alkalmazása, a Ptk. figyelembevétele
A Vhr. megalkotásának a célja, hogy a földforgalmi törvény szabályainak alkalmazását subsidiarius jelleggel megkönnyítse a jogalkalmazó számára. A Vhr. kétszer is pontosan hivatkozik a földforgalmi törvény jogvesztő határidő megállapítására. A jogvesztő határidők kezdete és vége fontos dátum, amit naptári napokban
kell számolni és a határidők lejárta nem munkanapra is eshet. A Vhr. 3. § (4) bekezdése adásvételi szerződés esetén a földforgalmi törvény 21. § (3) bekezdésében
meghatározott, „az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva
álló 60 napos határidő utolsó napját” rendeli feltüntetni a kifüggesztésre kerülő
szerződéseken. A Vhr. 5. § (1) bekezdése és 11. § (2) bekezdése egyértelműen és
életszerűen fogalmaz, mikor azt mondja, hogy a jegyző az adásvételi szerződést a
földforgalmi törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő
utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.
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A jogalkalmazói gyakorlat oldaláról a Ket. határidők számítására vonatkozó
65. § (3) bekezdését kell alkalmazni a Ket. 13. § (2) bekezdés n) pontja alapján. A
Ket. 13. § (2) bekezdése n) pontja szerint ugyanis az eljárási törvény rendelkezéseit
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott, a
föld tulajdonjog jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során csak akkor kell
alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít
meg. A Ket 65. § (3) bekezdése pedig akként rendelkezik, ha a határidő utolsó
napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi
munkanapon jár le.
A Ket 65. § (1) bekezdése szerint a napokban, vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény
vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja, a 65. § (3) bekezdése értelmében
pedig, ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A Ket. egyértelmű megfogalmazása szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a hirdetmény
levételének napja, a hatósági munka szünetelési napjára eső kifüggesztési idő lejárta viszont a következő munkanapra tolódik át.
„Ha a kifüggesztési határidő utolsó napja szombatra esik, és a Ket.-es, valamint a Vhr.-es határidő számítást összevetjük, azt látjuk, hogy

a Vhr. rendelkezései szerint a határidő utolsó napja marad a szombat, a szerződéseket pedig a következő munkanapon, vagyis hétfőn már le
kell venni a hirdetőtábláról;

a Ket. rendelkezései szerint a határidő utolsó napja hétfő lesz,
ezért a szerződéseket a hétfőt követő munkanapon, vagyis kedden kell levenni a hirdetőtábláról.”15

A kétféle határidő-számítás eltér egymástól.
Ha a határidő-számítást a Ket. előírásainak előtérbe helyezésével végezzük, a Vhr.
előírásai feleslegessé és értelmetlenné válnak, hiszen a lejárati határidő utolsó
napja mindig munkanap lesz, emiatt pedig a határidő utolsó napját követő munkanapon történő hirdetményi levétel szabályozása okafogyottá válik.
Ha a határidő-számítást a Vhr. segítségül hívásával végezzük, az egyértelmű
jogalkalmazáshoz nagyon hiányzik a földforgalmi törvény jogvesztő határidő számítására vonatkozó részeiből a Ptk. határidő számításra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságára utalás.

KISS LÁSZLÓ: Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi
jogi vagy eljárásjogi jellegű-e? in Jegyző és Közigazgatás, XVII. évfolyam 3. lapszám.
15

399

Doktori Műhelytanulmányok 2017

Az anyagi jogi határidők sajátja, hogy lejáratuk mindig az utolsó számított
napon van, függetlenül attól, hogy ez a nap pihenőnap, szabadnap vagy éppen hatósági munkaszüneti nap. A Ptk. 8:3. § (3) bekezdése kizárólag a munkaszüneti
napok esetében tesz egy kis engedményt, amikor akként rendelkezik, „ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.” A
polgári jogban ilyenek a teljesítési, az elővásárlási határidők, az elévülési, szavatossági, jótállási idők. Az eljárásjogi határidők sajátossága, hogy megengedőbbek
az anyagi jogi határidőknél, vagyis elfogadják határidőben történő teljesítésként az
irat utolsó napi postára adását és a pihenő, szabad, vagy éppen a hatósági munkaszüneti napot követő munkanapon történő teljesítést is. Az anyagi jogi jogértelmezést támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság 2132/2010. számú polgári elvi határozata,
mely szerint az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő anyagi jogi jellegű, így számítására a Ptk. hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi
11. tvr. rendelkezései nem alkalmazhatók.16
Az idézett LB elvi határozat a földforgalmi törvényre vonatkozóan a jogalkalmazónak egyértelműen kifejti, hogy a földre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jogvesztő határidőket is anyagi jogi, és nem Ket. alapján számított eljárásjogi határidőknek tekintse. Álláspontom szerint a Vhr. előírás a gyakorlatban
nem kivitelezhető, hisz a hivatali munkarenddel nem összeegyeztethető.
A tiszta és egységes joggyakorlat megteremtése érdekében meg kell határozni az alkalmazandó anyagi jogi és/vagy eljárásjogi szabályokat, jelen esetben
azt, hogy a földforgalmi törvény elővásárlásra és előhaszonbérletre vonatkozó határidőinek számítására a Ptk. előírásait kelljen alkalmazni. Mindezt erősíti az a
tény, hogy polgári jogi jellegű ügyek bírálásáról van szó, melyet a közigazgatás
apparátusa végez.
5.3. Elővásárlási joggal való visszaélés
Eladó és a vevő jogai is sérülnek, illetve az adásvételi szerződés meghiúsulását
eredményezi, amikor az elfogadó nyilatkozatot tevő személy a szerződéskötéskor
már nem kíván élni az elővásárlási jogával, azonban nyilatkozatát nem- vagy nem
a megfelelő időben és eljárási menetben vonja vissza.17 Az elővásárlási nyilatkozat
visszavonására a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatának meghozataláig
van lehetőség, ezt követően a közigazgatási eljárásban nyilatkozatát joghatályosan
visszavonni nem lehet. Amennyiben a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését
nem támogatta, hanem az elfogadó nyilatkozatot tevő személlyel hagyta jóvá, még
a nyilatkozat visszavonása esetében is a mezőgazdasági igazgatási szervnek a szerződés jóváhagyását meg kellene tagadnia.

16
17

Legfelsőbb Bíróság 2132/2010. számú polgári elvi határozata.
Győri Járásbíróság - P.20.302/2016.
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A földforgalmi törvény termőföldek eladására vonatkozó speciális eljárási
szabálya kimondja: az eladót és a vevőt semmi sem zárja el attól, hogy a vevő
újabb vételi ajánlatot tegyen, mely alapján a kifüggesztési, jóváhagyási, állásfoglalási eljárás újból lefolytatható. Azonban szükség van-e újabb 60 napra? Amenynyiben a helyi földbizottság állásfoglalásában a támogatottak tekintetében rangsort
állítana fel, a termőföld vásárlással élni nem kívánó földműves helyébe a következő lépne. Az elfogadó nyilatkozat visszavonására a mezőgazdasági szerv határozatának meghozataláig, de annak jogerőre emelkedését megelőzően is lehetősége lehetne. A visszavonás esetében a rangsorban következő személlyel egy módosító határozat formájában jóváhagyás érhető el.

6. ÖSSZEGZÉS
A földügyek az elmúlt időszakban a társadalmi érdeklődés középpontjába kerültek. Ennek oka a föld értékének felismerése, valamint az új törvény alkalmazása.
Szélesebb körben nyilvánvalóvá vált, hogy e természeti erőforrás meghatározza az
adott társadalom életét, fejlődését, továbbá befolyásolja az emberek munkalehetőségét. A tanulmány terjedelmi korlátai kizárólag az adásvétel vizsgálatát tették lehetővé. Átfogó képet kívántam adni a magyar termőföld tulajdonszerzési jogügyleteit érintően. Áttekintettem a téma alapját adó jogszabályokat. Arra helyeztem a
hangsúlyt, hogy bemutassam az AB határozatok megállapításain keresztül a törvények gyakorlati alkalmazása során felmerülő hiányosságokat. A gyakorlati tapasztalatok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a Fétv. megalkotásával nem
változott érdemben a helyzet. A földügyek tekintetében sérül a jogbiztonság követelménye, mivel a jogérvényesítés feltételei nem megalapozottak és nem kiszámítható módon változnak. Kiemelt követelménynek kellene lennie a szabályozás gyakorlattal való összhangba hozatalának, illetve a földtörvény AB határozatok által
szabályozott kérdéskörökön túli alkalmazhatóságának biztosítása. A szervezeti intézménystruktúra feladat- és hatásköre nem kiforrott, mely bizonytalanságot eredményez. Álláspontom szerint újra kellene gondolni, milyen rendeltetést szán a jogalkotó a részt vevő szerveknek, közreműködő hatóságként kívánja szerepeltetni
vagy döntési jogot biztosít számukra? A helyi földbizottság működését a szervezeti és működési szabályzat kialakításával szabályozni szükséges. Arra a kérdésére, hogy milyen tényezők befolyásolják az Országgyűlés célként megfogalmazott elképzeléseit, konkretizálni szükséges. Megítélésem szerint a jelenleg biztosított széles döntési szabadság szűkítésével. Lehetséges megoldás lenne a ténylegesen kialakult jogi anomália megszüntetésére az eredeti jogalkotó szándéknak megfelelően a törvény végrehajtására a rendelet kiadása. Mindezen feladatokra kellő
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időt kell biztosítani, figyelembe véve azt a követelményt, hogy a téma időszerűsége aktuális és folyamatos. A tanulmány témája új jogszabály megjelenése, illetve
jogszabályváltozás esetén érdemes további vizsgálatok folytatására.
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Absztrakt
A modern tengeri fuvarozói felelősség kialakulásának története három különböző korszak
joggyakorlatának és jogalkotási tevékenységének az eredménye. Az ókori, római jogi
előzményeken túl a 18. század végétől datálódó ipari forradalom hozott fordulópontot
nemcsak a tengeri hajóközlekedés (és árutovábbítás) gazdasági és műszaki-technikai
környezetének megváltozásában, de annak szabályozásában is. Az ENSZ szakosított
intézményeinek 1960-as években elkezdődött jogalkotási tevékenysége tovább színezte az
amúgy is szerteágazó szabályozási struktúrát, viszont egy teljesen új fuvarozói felelősségi
rendszert vezetett be. A sikertelen kísérletek tanulságait levonva az eddigi legutolsó
tengeri (multimodális) fuvarjogi konvenció a hagyományos felelősségi elemekhez tért
vissza, egyelőre kérdés, hogy milyen sikerrel.
Kulcsszavak: Brüsszeli Egyezmény, Hamburgi Egyezmény, tengeri árufuvarozás,
Rotterdami Egyezmény.

1. BEVEZETÉS
A magyar jogtudomány érdeklődésének egyik „vakfoltja” a tengeri árutovábbítás
– egyébként rendkívül jelentős, és igen izgalmas – szabályozási struktúrája. Ez
annak ellenére van így, hogy jelenleg a külkereskedelmi áruforgalom igen nagy
része overseas viszonylatban bonyolódik le, mégis ritkán gondolkodunk el azon,
hogy milyen óriási logisztikai teljesítmény szükséges mindennapi kényelmünk és
jólétünk biztosításához. Arról pedig nem is beszélve, hogy mindennek köze lehet
a joghoz: végülis nem azért zajlik árucsere a világban, mert a jogszabályok így
rendelkeznek, hanem azért, mert kereskedelmi szükségletek kielégítését
szolgálják. Mégis a jogszabályok segítenek abban, hogy az árucsere, a
forgalmazás és a konkrét fizikai árumozgatás zökkenőmentesen, hatékony
szervezési folyamatban, egyértelmű szabályok (pl. a fuvarozói felelősség
megállapítása szempontjából) mentén és gazdaságosan bonyolódhasson le.
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Ezért indokolt annak a jogfejlődési folyamatnak a történeti vetületű
áttekintése, amelyből egyenesen következik a nemzetközi közösség eddigi
legutolsó próbálkozása a logisztikai szemléletű, harmonizált fuvarjogi
szabályozás megteremtésére.

2. A TENGERI FUVARJOGI SZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETI VETÜLETBEN
2.1. Ókori, római jogi előtörténet
Amint az európai civilizáció, a modern európai jog és jogtudomány gyökerei is a
Mediterráneum világába, az ókor időszakára nyúlnak vissza. Bőséges
ismeretekkel különösen a római jogot illetően rendelkezünk, hiszen amellett,
hogy a jogászképzés egyik megalapozó stúdiuma éppen a Római jog
diszciplínája, de a modern jogtudomány, illetve a jogászi diskurzus is napi
gyakorisággal alkalmazza a római jog jónéhány alapelvét (a lengyel Legfelsőbb
Bíróság épületének mintegy száz oszlopán olvashatunk latin nyelvű, római jogi
citátumokat).
A tengeri magánjog (tengeri fuvarjog) vonatkozásában a fenti
megállapítások méginkább igaznak tekinthetők. A vállalkozási, a bérleti és a
fuvarozási szerződés modern jogintézményeinek szellemi forrásvidéke a locatioconductio, de a lex Rhodia (az áruk kidobásáról szóló Rodoszi törvény) a mai jog
élő jogintézménye nemcsak a tengerjognak (York-Antwerp Rules), de
általánosabb hatókörrel a hagyományos magánjognak is (szükséghelyzet), a
tengeri kölcsön sajátos kockázatmegosztásának gondolata is tartalmaz
megfontolni valókat a modern jogász számára, a receptum helyzet kezelésének
római jogi megoldása pedig a modern fuvarjogi felelősség alapgondolatát
testesíti meg. 1
A receptum felelősségben végülis a custodia felelősség húzódik meg.2 A
receptum nautarum, cauponum et stabulariorum történetében az eredetileg még
objektív helytállás érvényesült, a római jog klasszikus korszakában azonban a
felelősség a vis maiorig redukálódott.3 A hajós, fogadós, istállótulajdonos
felelőssége kiterjedt tehát a casus minorra, amely a fokozott őrizet
kötelezettségéből (custodia) következett. A custodiens az olyan eseményért,
balesetért, kárért is felelt, „amelyet az ember általában el tud (el tudna) hárítani,
1

SZALAY GYULA: Befejezetlen mondat, avagy az új Ptk. és a fuvarozói felelősség, in
KESERŰ-KŐHIDI (szerk.): Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnbás tiszteletére, 2015,
Eötvös József Kiadó, Budapest, 455.
2
Uo. 455.
3
FÖLDI ANDÁS-HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói, 1996, Nemzeti
Tankönyvkiadó Rt., Budapest 543.
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amely azonban még a „leggondosabb családapát” is érheti, még a legnagyobb
figyelem mellett is bekövetkezhetik (pl. lopás, elvesztés, véletlen elejtés, eltörés,
egérrágás, stb.)”4
A felelősség felső határa tehát nem a „diligens pater familias”
magatartásának mércéje volt, hanem efölött húzódott egészen vis maior határáig.
5
A megelőzésnek, elhárításnak az elvi lehetősége – valamilyen mértékben – tehát
fennáll! Mint említettük, a modern kori fuvarozói felelősség – ideértve a tengeri
fuvarozó felelősségét is – részben vagy egészben ezen a talapzaton nyugszik.
A receptum felelősség a római jogban még nem járt együtt a korlátozott
mértékű kártérítéssel, ennek funkcióját bizonyos mértékig – a technikai
fejletlenség miatt a mainál sokkal több veszélyt hordozó közegben – a lex
Rhodia, és a tengeri kölcsön gyakorolta. Nincs erre vonatkozó adat, de valószínű,
hogy az élet-és vagyonmentést célzó aktivitások is valamifajta veszélyközösséget
alapítottak. (Ezek az intézmények egyébként a római jogot megelőző korszakból,
egészen bizonyosan a másik nagy mediterrán tengeri hajósnép, a föníciaiak
joggyakorlatát vitték tovább, valószínűleg görög közvetítéssel. A Rhodosi
törvényeket tágabb értelemben a Mediterráneum „general law of the sea”-jének
szokás tekinteni).6
Egyes középkori törvényszövegek viszont már a fuvarozó (hajótulajdonos)
felelősségének összegszerű korlátozására utaltak. A Tabula Amalfitana
rendelkezései szerint ugyanis a tulajdonos csak a hajóval tartozott helytállni, az
1250-ből származó Fueros de Valencia alapján a kapitány és a tulajdonosok csak
tulajdoni hányaduk arányában feleltek a rakományért; abban az esetben pedig, ha
ez nem fedezte a kárt, a kapitány vagyona jelentett biztosítékot.7
A hajós felelőssége abszolút határaként a következőkben tárgyalt
korszakban (19. század harmadik harmada) megszületett nemzetközi
egyezmények hasonlóképpen a hajó értékében határozták meg (1931. évi IV.
törvény a tengeri hajók tulajdonosai felelősségére vonatkozólag az 1924. évi
augusztus 25. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése tárgyában.)
2.2. A Brüsszeli Egyezmény és előzményei
Jelentős változások a tengeri hajóközlekedés (és árutovábbítás) gazdasági és
műszaki-technikai környezetében a 18. század végétől datálódó, elsősorban
4

SZALAY: i. m. 445.
FÖLDI ANDÁS: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban, 1997, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 107-108.
6
KRESKAY FERENC: A fuvarozó felelősség a Brüsszeli Egyezmény alapján (kandidátusi
értekezés), 1996, 9.
7
Uo. 10-13.
5
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Angliában kibontakozott ipari forradalom hatására következtek be. A brit
gyáripar megszületése, az iparvárosok kialakulása, a gazdaság fokozatos
bővülése, különösen pedig a távol-keleti kereskedelem felvirágzása az addigi
világ minden elemét gyökeresen megváltoztatta, mely folyamat a tengeri
kereskedelmi hajózás fokozatos minőségi és mennyiségi javulását
eredményezte. 8
E jelenségek nyomán a tengeri árutovábbításhoz kapcsolódó jogi
kérdések is többrétűvé váltak, melynek legszembetűnőbb eredményeként a
kezdetben csak átvételi elismervényként szolgáló hajóselismervény (bill of
lading) – az 1700-as évek vége felé – már rendeletre szóló, forgatással
átruházható értékpapírrá fejlődött, később pedig már a fuvarozás feltételeinek
rögzítésére is szolgált. 9
Az első értékpapír hajóselismervények az 1700-as években jelennek
meg, melyből még teljes mértékben hiányoztak a felelősségkizáró kikötések, s
csak – a kereskedelmi gyakorlat útján kialakult – vis maiort említik olyan
körülményként, ami a mentesítés alapjául szolgál.
Az ipari forradalom eredményezte fuvarpiaci túlkereslet – és nem
utolsó sorban Trafalgar (1805) következményeként kialakult brit katonai és
politikai erőfölény a tengereken – a brit érdekszférában működő
hajóstársaságok rendkívül erős befolyásához vezetett. A 19. század elején
emiatt kezdődhetett el az a gyakorlat, amely szerint a hajóstársaságok jelentős
mértékben korlátozták, esetenként ki is zárták felelősségüket a bill of ladingbe
bejegyzett klauzulákkal. („Steamer not responsible for anything”.10)
A 20. század elejére a fuvaroztatók számára kedvezőtlen kereskedelmi
gyakorlat viszont már erős ellenállást váltott ki. Az előnytelen bill of lading
feltételek, vagyis az egyoldalúan érvényesülő szerződési szabadság
(„szabadosság”) megfékezése érdekében felmerült a felelősségkorlátozó-és
kizáró záradékok alkalmazásának korlátok közé szorítása, valamint a
fuvarozási szerződés tartalmi elemeinek bizonyos szempontú egységesítése. 11
Ennek a törekvésnek lendületet adott az Amerikai Egyesült Államok –
az előző században kiteljesedett – gazdasági fejlődése, melynek révén a
tengeri fuvarjog szabályozásának kialakításában – a brit hegemóniát megtörve
– átvette a vezető szerepet.
8

KOVÁCS VIKTÓRIA: A tengeri fuvarjog egységesülésének első szakasza, a Brüsszeli
Egyezmény, in Jog-Állam-Politika, 2015/2., 57-86.
9
SZALAY GYULA: A fuvarjog alapjai, 2008, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 116117.
10
KRESKAY: i. m.
11
JOSE, ANGELO ESTRELLA FARIA: Uniform Law for International Transport at
UNCITRAL: New Times, New Players, and New Rules, 288-289.
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A New York-i Kereskedelmi Kamara kezdeményezésére 1893-ban
született meg az első olyan jogforrás (Harter Act), amely törvényi szinten
rendezte az árukárért (elveszés, károsodás) fennálló kockázatelosztásra
vonatkozó jogi relevanciájú kérdések egy részét. A törvény legfőbb hozadéka
az volt, hogy – jó erkölcsbe ütközése nyomán – törvényi szinten rögzítette a
kereskedelmi gyakorlat mentén elterjedt felelősségkorlátozó- és kizáró
klauzulák alkalmazásának határait. A fuvarozó csak akkor mentesülhetett a
felelősség alól, ha „rendes gondossággal” („due diligence”) járt el a hajó
hajózásra alkalmas állapotba helyezése (seaworthyness), és egyéb fuvarozói
kötelezettségei teljesítése során. A törvény azonban meghagyta a fuvarozói
felelősséget korlátozó, kizáró – a lex mercatoria útján kicsiszolódott –
tradicionális mentesítő okokat is. Az act sikere folytán Új-Zéland, Ausztrália,
Kanada és Francia Marokkó követték elsőként az Egyesült Államok példáját,
s a Harter-törvényre hasonlító jogszabályokat fogadtak el.
Hamarosan – a szóbanforgó társadalmi-gazdasági folyamatok hatására
is – a század legnagyobb, kereskedelmi szempontú nemzetközi
szabályalkotást sürgető viták középpontjába a fuvarozói felelősséget
meghatározó szokásjog – országonként eltérő alkalmazása és értelmezése
mentén kialakult – átláthatatlan helyzet került. Ráadásul a kontinentális
jogrendszerű államok tengeri kereskedelmi joganyagát tovább színezte a
Nagy-Britannia
tengeri
kereskedelmét
szabályozó
–
határtalan
felelősségkorlátozásnak teret engedő – Merchant Shippnig Act (1884)
befolyása is, melyhez számos nyugat- és észak-európai állam (Franciaország,
Hollandia, Norvégia és Svédország) közelített tengeri kereskedelmi
jogalkotásában.
A brit és az amerikai gondolkodásmód, valamint a common law és a
civil jogi rendszer különbözőségei mentén kialakult feszültségek újabb
lendületet adtak a liner service jogi keretei egységesítési gondolatának. A
konkrét jogalkotási munkára az I. világháború utáni helyzet (a hajózási piac
túlkínálata, a magas fuvarköltségek, a Nagy-Britannia és a Brit Birodalom
félig független domíniumai közötti konfliktusok) kínált alkalmat arra, hogy a
Birodalom egyes részei, valamint a hazai árutulajdonosok is egy, a Harter
törvényhez hasonló jogszabály megalkotását követeljék. 12
A nyomás hatására a Nemzetközi Jogi Egyesület (ILA) brit vezetés
alatt újra foglalkozni kezdett a tengeri kereskedelmi árufuvarozásra
vonatkozó joganyag egységesítésének kérdésével, s az 1920-as évek elején a
Birodalmi Hajózási Bizottsággal (ISC) együtt már a nemzetközi szabályok
tervezetén dolgoztak. Tevékenységük eredményeként 1924-ben Brüsszelben
26 nemzet részvételével megtartott konferencián elfogadták „A
12

Uo.
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hajóselismervényekre vonatkozó egyes szabályok egységesítéséről szóló
nemzetközi egyezmény”-t (Brüsszeli Egyezmény), mely 1931. június 2-án
lépett hatályba.
Az egyezmény óriási előrelépést jelentett a tengeri árutovábbítás
szabályrendszerében, s elfogadásától számított 10 év leforgása alatt a legtöbb
tengeri kereskedelmi hajózásban érintett állam valamilyen formában elfogadta
vagy csatlakozott az egyezményhez.
A liner service szabályozásának történelmében így az első olyan
egységes nemzetközi jogforrásként könyvelhető el, mely meghatározza a
fuvarozónak (carrier) a hajó tengerképességével, rakományképességével és az
áru gondos kezelésével kapcsolatos kötelezettségét, s a világkereskedelem
gördülékenységének biztosítása céljából gyűjti össze a szokásjog mentén
kicsiszolódott felelősségkorlátozó-és kizáró klauzulákat; a fuvarozó kártérítési
felelősségét pedig 100 Font Sterlingben határozza meg. A Szabályok
jelentőségét az is aláhúzza, hogy olyan alapvető rendelkezéseket léptet életbe,
melyektől a fuvarozók a feladók hátrányára nem térhettek el, így alkalmazása
számos korábbi konfliktus feloldását jelentette.13
A Szabályok egyértelmű sikerét mutatja – a ratifikációs nehézségek
ellenére is –, hogy napjainkban (több mint 90 évvel az elfogadását követően)
eredeti formájában, még mindig ez az egyetlen hatályban lévő, fuvarozói
felelősségi kérdéseket reguláló egyezmény számos államban, de a magyar
jogban is. Ratifikálására a VI. törvénycikkel 1931-ben került sor, mely
„Nemzetközi egyezmény a hajóselismervényekre vonatkozó egyes szabályok
egységesítéséről” címmel került becikkelyezésre a magyar jogrendszerbe.
(Megjegyzendő, hogy a Kereskedelmi Törvény egy önálló fejezetet szánt a
tengeri fuvarjognak, azonban azt tartalommal nem töltötte ki: csupán a címet
határozta meg. A bírói gyakorlat a joghézagot a Tengermellék jogának,
vagyis a Code de Commerce alkalmazásával töltötte ki).
2.3. Kísérletek a Brüsszeli Egyezmény „kiváltására”
A Szabályokkal kapcsolatos első problémák annak a fenntartások,
módosítások nyomán kialakult meglehetősen sokféle szövegváltozatából
eredtek, s kezdetektől fogva sok kritika érte egyoldalúan érvényesülő
kockázatelosztási struktúrája miatt is. Az 1931-es aranypénzrendszer
felfüggesztéséből eredő árfolyam-ingadozás és a kereskedelmi forgalom

13

MAJTÉNYI LÁSZLÓ: Tengeri fuvarjog, 1986, Tankönyvkiadó, Budapest, 55.
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tendenciaszerű növekedése úgyszintén a szabályok újragondolását
indokolták.14
A módosítások első lépcsőfokát az 1963-ban elfogadott Visby Protokoll
jelentette, melynek legjelentősebb újítása a felelősségkorlátozás mértékének
felemelése volt. Ez azonban további viták és változtatások alapjául szolgált, s
1979-ben – a kereskedelmi tengerészeti jog tárgyában tartott diplomáciai
konferencián – újabb jegyzőkönyvet fogadtak el Brüsszeli Protokoll néven,
melyet – a kártérítés pénznemének megújítása okán – SDR Protokollnak is
neveznek. A Visby Szabályokkal és a Brüsszeli Protokollal módosított Hágai
Szabályokat (Brüsszeli Egyezményt) egységes szerkezetbe foglalva HagueVisby Rules (Szabályok) elnevezéssel illetik.
A II. világháború utáni, 70-es évekig nyúló időszak politikai-társadalmi
átrendeződése (gyarmatbirodalmak felbomlása, új, „fejlődő” államok
születése), az újonnan létrejövő államoknak kedvezőtlen fuvarpiaci felosztás,
a konténerforradalom, a technológia fejlődése és a modern közlekedésiszállítási ipar alapját jelentő multimodális fuvarozási alágazat növekedése új
kihívások elé állították a Hágai Szabályokat. A Hague-Visby Rules bizonyos
tekintetben jól alkalmazkodott a megváltozott gazdasági viszonyokhoz,
másrészről azonban nem biztosított elfogadható megoldásokat az újonnan
létrejött kereskedelmi szereplők igényeinek. 15
Az elsősorban fuvaroztatói pozíciót betöltő (zömmel új) államok
hátrányos helyzetük miatt megfogalmazták a Brüsszeli Egyezménnyel és
annak módosításaival kapcsolatos kifogásaikat. Elsőként azzal érveltek a
Szabályokkal szemben, hogy az olyan szakmai szervezetek jogalkotási
munkájának az eredménye, melyek a történelmileg is jelentős tengeri
kereskedelmi nagyhatalmakat tömörítik, viszont ők, vagyis az új kereskedelmi
szereplőként létrejött fejlődő államok csoportjai ragaszkodnak ahhoz, hogy
export-import forgalmuk lebonyolítása olyan egységes, nem diszkriminatív
fuvarozási feltételek mentén valósuljon meg, melyek kialakításában
közreműködőként aktívan részt vehetnek.16
A fejlődő államok ezért megfogalmazott észrevételeikkel az ENSZ
egyes szakosított intézményeihez fordultak.
Elsőként a külkereskedelmüket diszkrimináló, monopolista árképzést, s
a fuvardíjak és a fuvarozási feltételek egyoldalú meghatározását is lehetővé
KOVÁCS VIKTÓRIA: Kodifikáció az UNCITRAL égisze alatt, a Hamburgi Egyezmény,
in Jog-Állam-Politika 2016/1. sz., 89-120.
15
DAVID C. FREDRICK: Political participation and legal reform in the international
maritime lawmaking process: from Hague Rules to the Hamburg Rules. in Journal of
Maritime Law and Commerce, 1991/1.
16
KOVÁCS VIKTÓRIA: i. m. 89-120.
14
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tevő kereskedelmi gyakorlat ellen emeltek kifogást. Megoldásként az ENSZ
Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) olyan multilaterális
megállapodást fogadott el (Vonalkonferenciák Magatartási Kódexe, 1974),
melynek célja a globális tengeri kereskedelem fokozatos növekedési pályára
állítása, valamint a rendszeres és hatékony vonal-szolgáltatás
kereskedelemmel összhangban történő fejlődésének előmozdítása. A
hajóstársaságokkal a fuvaroztatók és az üzemeltetők közötti egyensúly
felépítése és fenntartása céljából pedig a tengeri kereskedelmi piac 40%-át
kötelezően nemzeti érdekkörbe rendelte, s hangsúlyos szerepet kapott a
hajótulajdonosokkal, a fuvarozókkal vagy egy ország külkereskedelmi
gyakorlatával szembeni diszkriminatív rendelkezések megsemmisítése is. A
Kódex elfogadását követően 9 évvel ugyan hatályba lépett, tényleges
gyakorlati alkalmazás hiányában azonban továbbra is megoldatlan maradtak a
vonalkonferenciákkal kapcsolatos problémák. 17
A fejlődő államok – a korszakot jellemző tengeri kereskedelmi hajózás
elleni – további kampányszerű fellépése nyomán az ENSZ Nemzetközi
Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) az 1970-es években kezdett el
kidolgozni egy teljesen új szemléletű, a tengeri árufuvarozás egységes jogi
kereteit megteremtő egyezmény-tervezetet. A végül 1978-ban, az aláírási
ceremónia helyszíne után Hamburgi Egyezmény néven ismertté vált „United
Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea” gyökeres változtatásokat
hozott: kiterjesztette a szabályok hatályát, és részletes szabályozás tárgyává tette a
kereskedelmi hajózás alapjául szolgáló fuvarokmányt (bill of lading).
Legjelentősebb újítása ugyanakkor az volt, hogy új megközelítésben tárgyalta a
fuvarozási jogviszony, különösen a fuvarozó felelősségének kérdéskörét.18 Az új
egyezmény elegendő számú ratifikáció (34 csatlakozó állam) elérését követően
1992-ben hatályba lépett, tényleges gyakorlati szerepet azonban ma sem tölt be.
A Hamburg Rules egyértelmű kudarca, az ezredfordulót követő
globalizált világgazdaság, az elektronikus kereskedelem fokozatos terjedése,
valamint a multimodális viszonylatú árutovábbítás fokozódó intenzitása
nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy az eddigi jogharmonizációs kísérletek
inkább hátráltatták az egységes jogszabályi környezet kialakítását, és egy
nehezen kiszámítható, átláthatatlan rendszert eredményeztek.
A kombinált fuvarozás szabályozására – a Nemzetközi Intézet a
Magánjog Egységesítéséért (UNIDROIT) égisze alatt – 1980-ban már történt
KOVÁCS VIKTÓRIA: A világgazdaság változásai és a vonalkonferenciák, in Jog és
Állam, 2015, 63-72.
18
AHMAD HUSSAM KASSEM (2006): The legal aspects of seaworthiness: current law and
development. (Submitted to the University of Wales in fulfilment of the requirement for
the Degree of Doctor of Philosophy of Law).
17
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egy jogharmonizációs kísérlet a Multimodális Árutovábbításról szóló ENSZ
Konvencióval („Multimodal UN Convention”), amely a lokalizálható árukár
esetére lehetővé tette volna az egyes fuvarozási alágazati jogszabály
alkalmazását (felelősségi-határértékek konkrét alkalmazásával). A konvenció
elegendő számú ratifikáció hiányában azonban nem lépett életbe. 19
A door to door viszonylatú árutovábbítás elterjedésével a nagy
hajóstársaságok fokozatosan bővítették szolgáltatásaikat. Raktárak, kezelő
üzemek létesítése, valamint multimodális fuvarfeladatok szervezése révén
olyan fuvarozás előtti, közbeni vagy utáni részfeladatok teljesítésére is
kötelezettséget vállaltak, melyek teljesítését korábban egyáltalán nem
szabályozott általánosan elfogadott jogforrás, vagy regulálásuk nemzeti
hatáskörbe tartozott. Az UNCITRAL ezért – jogharmonizációs igénnyel –
1994-ben fogadta el a Terminálok felelősségéről szóló ENSZ Konvenciót
(„United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport
Terminals in International Trade”) azzal a szándékkal, hogy a terminál
üzemeltető által elvégzett járulékos tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó
felelősségi kérdések szabályozása révén biztosítsa a nemzetközi kereskedelem
zökkenőmentességét és a fuvarozók közötti kapcsolatot. Ez a konvenció sem
lépett eddig hatályba, így nagy valószínűséggel – a Multimodális ENSZ
Konvencióhoz hasonlóan – „beállt” a kudarcra ítélt nemzetközi jogforrások
sorába.
2.4. A legújabb tengeri fuvarjogi jogforrás, a Rotterdami Szabályok
A szóbanforgó jogalkotási kísérletek sikertelenségének tanulságait levonva, s
az abból is eredő, sok tekintetben ellentmondásos helyzetet és elavult tengeri
fuvarjogi szabályozást a „United Nations Convention on Contract for the
International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea” (2009), más néven
a Rotterdami Egyezmény próbálja orvosolni. 20
Meghatározza a tengeri – és multimodális – szemléletmódja révén a
szárazföldi szakaszra vonatkozó hagyományos fuvarozói főkötelezettségeket,
felelősségi, kockázatelosztási struktúrájában viszont – természetesen némi
módosítással – visszatért a Brüsszeli Egyezmény alkalmazása során már
bevált, angolszász eredetű tengeri fuvarozói felelősségi struktúrához. A
fuvarozó felelősségének megállapításában kulcsfontosságú szerepet betöltő
bizonyítási teher megosztásának konkrét szabályozásával pedig megszünteti

KOVÁCS VIKTÓRIA: Rotterdam ante portas, avagy a Rotterdami Egyezmény és a
multimodális tengeri fuvarjog, in Jog-Állam-Politika, 2016/3. sz. 109-140.
20
Uo.
19
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azokat az értelmezési nehézségeket is, melyek a Hague-Visby Szabályok
alkalmazása során eltérő bírósági joggyakorlatot eredményeztek.
A fuvarozó kártérítési felelősségének mértékét pedig – a korábbi
tengeri árufuvarozási tárgyú konvenciókhoz képest látványos emelkedést hozó
– 3 SDR/kg-ban állapítja meg.
A Szabályok legfőbb hozadékának – az említetteken túl – alkalmazási
körének door to door viszonylatú kiterjesztése, az elektronikus
fuvarokmányok és e-nyilvántartások nemzetközi árutovábbítási ügyletek
során történő alkalmazási feltételeinek szabályozása, valamint ezek, materiális
formájú okmányokkal való egyenértékűségének jogszabályi hátterének
megteremtése. A Rules újdonságként vezeti be az ún. „volumenszerződés”
(keretszerződés) fogalmát, s a multimodális fuvarozás jogi relevanciájú
kérdéseit – a kereszthivatkozásokon túl – önálló fejezetben is rendezi.
A Rotterdami Egyezmény hatályba lépése – közvetlenül vagy közvetve
– óriási előrelépést hozhat(na) a nemzetközi árufuvarozási jog
egységesülésében. A tradicionális szemléletű szabályozást megtartva a
modern kor igényeihez is igazodik, s a kombinált árutovábbítás egységes jogi
kereteinek meghatározására tesz kísérletet, mellyel egy további lépést is tesz:
követi – sőt részben továbbfejleszti – a többi nemzetközi fuvarjogi
konvencióban (pl. COTIF-CÍM, CMR) közvetített szabályozási tendenciákat
és jogintézményeket.
Az egyes fuvarozási alágazatok nemzetközi szabályozásának
történelmében így az első olyan jogalkotási kísérlet, mely a szállítási lánc
minden szakaszára, sőt a be-, át-, és kirakodás utáni fázisokra is harmonizált
szabályokat kínál. Elegendő ratifikáció hiányában azonban még nem lépett
hatályba.

3. ÖSSZEFOGLALÁS
A modern tengeri fuvarozói felelősség kialakulásának története – amint
bemutattuk – három különböző korszak joggyakorlatának és jogalkotási
tevékenységének az eredménye.
Az ókori, római jogi eredetű fuvarjogi intézmények továbbélésével
esetjogi (precedens) úton kicsiszolódott felelősségi konstrukciója a Brüsszeli
Egyezményben öltött elsőként jogszabályi formát.
A fejlődő államok a kereskedelem vérkeringésébe való beilleszkedésének
akadályai, a konténerforradalom révén elterjedt „újszerű” kereskedelem, és az
ahhoz kacsolódó szabályozási környezet – szakítva az angolszász alapokon
nyugvó Brüsszeli Egyezmény tradíciójával – új alapokra kívánta helyezni a
tengeri árutovábbítás szabályozási rendszerét, különös tekintettel a fuvarozó
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felelősségére. Az ENSZ égisze (UNCITRAL) alatt megszületett konvenciók –
közöttük a Hamburgi Egyezmény – csekély ratifikációs számából azonban arra a
következtetésre juthatunk, hogy az új alapokra helyezett szabályozási struktúra
nem biztosított minden fél számára elfogadható, egységes és kiszámítható
körülményeket.
A legutóbbi fuvarjogi jogharmonizációs törekvés nyomán megalkotott
Rotterdami Egyezmény viszont éppen ezt az ellentmondásos helyzetet kívánja
orvosolni azzal, hogy – reagálva a globalizáció kihívásaira, és felhasználva a
technológia, elsősorban az informatika fejlődését – lényegében visszatér a
Brüsszeli Egyezmény „bevált” struktúrájához, ami elsősorban a fuvarozó
felelősségének és főkötelezettségeinek szabályozásában tükröződik. Felelősségi
struktúrája egyértelműen megmutatja ugyanis a Hamburgi Egyezmény által
választott irány helytelenségét: értékelő elemet hordozó generálklauzula
(Hamburgi Egyezmény) helyett a felelősségi mezőt „leszeletelő”, döntően
objektív, könnyen bizonyítható tények mentesítik a fuvarozót, s osztják meg a
felek közötti kockázatot.
Az Egyezmény jelentőségét kiemeli, hogy nemcsak egységes jogi keretek
felállítását tűzte ki célul, hanem követi a nemzetközi fuvarozási konvenciók (pl.
Varsói Egyezmény, CMR) által közvetített szabályozási tendenciákat is, sőt
intézményvilága a integrálja a „klasszikus” fuvarjogi fogalomrendszert is.
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